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| ಪುಸ್ತಕಾಚಾ ಆಧಾರಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆ 

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿ 

ಚೀನಾಚಾ ಕ್ಹಾಂಟುಂಗ" ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳಿ ತಿ. 

ತರ್ನ್ಯಾ ಸಂರ್ಯಾಚೆಂ ವೊತ್ ತ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ 

ಶತಿಫಲನ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ Sd, ಗಿಮಾಳ್ಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ 
ಸ್ಟನ್ ಗಡ್ವಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. ಕಪಲಾರ್ ಉದೆವ್ನ್ 
ಡಾ ವಯ್ದಾ ಸನ್ ಸ ಫಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಬಾಚಾ `ಹಾತಾಂನಿ 

ಲಾಂಬ್ ಜಿವಾಚಾ ಮಾನಾಯಾಚೆ ತೆ ಲಾಂಬ್ ee 

ಸ್ಯ ಸುತಿ ಕಲ್ಸಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಗಂಡ್ಜ್ವಾಚಾ ದೋನ್ 

ನ್ ಅತ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗ್ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಎನ್ 

ಗ ಬಾರೀಕ್ ವಾಟೆನ್. ತೊ ಪಯ್ಣ್ .ಕರ್ತಾಲೊ. ಕಾಳ್ಯಾ 

ುಗ್ಬಾಚೆ ತಾಚೆ ಚೀನೀ ಮೊಚೆ ನಂಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆ. 

ತಾಚಾ ಜಿವಾಬರಿ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ವ್ವಡ್ಲೆಚ್. ತೆ ಮೊಚೆ 

ಇಕಾ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸ ಸ್ಕೂ ಲಾನ್, 'ಹಿಣೆಂ ಶ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ 
ಸಳ್ಳಂ: 

“ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಹೈಚ್ ಮೊಚೆ ಘಾಲುನ್ ವಚಾ ಫಾದರ್; ತೆ ಎದೆ 

ಡ್ಡ ಪಾಂಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಜ್ಯೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ 

.. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿ 
ಣ್ ಕಳಾನಂಸ್ತಾಂ ತಿಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ 
ಳಾ. 
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ಸ. ಹ ‘gat ಜಾಂದ್ಚಿತ್. ag ms ದೆವಾನ್ ಕ ತ್ವ 

ೆವ್ನ್ ಗೂ ರಾವ್ಲ್ಲೊ Meee 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಧಿಸಾಂಚೆಂ' 0 ಘಡಿತ್. ಮತಿಂತ್ ಆಟಯಿತ್ಸ್ 

ಗಾಡಾಂವ್: ae ನರ್ ರಾವ್ಲೆ ©, pe 

“BR ಹೊ! 8 BOL ais. ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಗಾಡ್ಜಾನ್ 

“ತೊಮಾಸಾ ತುಂ: ಕಿತೆಂ `ಸಾರೆಗ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಆನಿ 3 
ಗ ಸ್ಫಾವೈಂತ್ ಆಸಾಂವೇ? ಮ್ಹಾಕಾಯೊ "ತುಜೆಬರಿಚ ಭುಕ್ Oo... 

ತೊ ಎ ವಾ 

ಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಮೂ ತುಂದಂ? ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? 4 
.ಜೀವೌ ನ್ಹಯ್ವೇ ತೊ? ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಡಾಬರಿ 'ತುಕಾಯೊ Roe | 

ನ್ಹಯ್ವೆ..,... ಗಾಡಾಂವ್ ತೊಮಾಸ್ ತಸೊ ಪುಣ್ಯೂ 

ಸುಢ್ರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಜಿ: ಆಶಾ. : ಪುಣ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಬರಯ | : 
ಹಾಲ್ತಾ ? ಆತಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಮೋವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜತ 

“ಅಳೆ ತೊಮಾಸಾ "ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಗಾಡ್ಜಾಚಿ ಪಾಟ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಟ್ | 
ಹಾತಾಂನಿ ಪೊಶೆವ್ನ್; “Sow, ಪಾಟಿ ಪಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸಾ ; 
ಮ್ಹಕಾ ಪುಣ್ ಧಯ್ರ್ ನಾ Shorr? ಅದ್ಲೈ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಜ್ಕೆ ಬಿರ್ಮತಿನ್ 

ದೆಂಪ್ಲ್ಲಾ' ವೆಳಾರ್ ಕಾನಂಂತ್ ವಾರೆಂ ರಿಗಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಬರಿ ಧಾಂವೊನ್ ' ಗಿ ಕ 

SN mace ot ಜಾ ಇಕ್ ಬ : : N WLW ಸಶ್ತ್ಯಾನಿಂಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂಯ್ವೆ: ತುಂವೆಂ?” ಸ 

ತೊಮಾಸಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ Vy, ಚುಕಿಭೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ-- 
ಇ goed AR me me ಲ & ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಯ್ದೆ, ಆಪಣ್ ಜಿ ಜಿಕ್ಲೊಂ wo ts? ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 2. 
nf 2 4 ಕ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ, "ಅಳಿ ಆತಾಂ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ' ಪ್ಹುಣಾಲೊ-ತೊ ತೊಮಾಸಾಲಾಗಿಂ 
ಮೊಗಾನ್ “ಆನಿ ಉರ್ಲೂ poe ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ARS. Beso pms 
ಕರ್ಕಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ತುಜೆಂ ಭಾತೆಣ ತಯಾರ್ ಆನಿ an, ಕಾಮ ಜೆಂ ಜೆವಣ್. 

ಭಾತೆಣ' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊಮಾಸಾಕ್ಯೂ ಖುಶಿ ಜಾಲಿಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ, ತಾಣೆಂ 
ಸರಂರಾಂ 'ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ 'ಟೆನೆಂ = 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ Per, Gc. ಉಜ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಗಾಡ್ಜಾಚೆಂ 
ಲಗೂಮ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ವೊಡುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆ, ಪುರ್ಣ ' 
ತೊಮಾಸ್ ಖಂಯ್ 

“ತೊವಣಾಸಾ,.., RTA ಉಸ್ಮಡ್ತಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬ ಬನ್ನು, “ಆದ್ಲಾ 

ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ Stars’ -ಧಾಂವೊನ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಯ್ ಮಾಕಾ 
“ ಟು 

320080... * "ರಿವ್. ರಾವ್, ಚಿಕ್ಕಿಶೆ ಮ ಷ್ ಧಾಂವ್ mnt ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು ಉಲವ್ನ್ಂಚ? ಟಾ ೧ಂಯ್ ಗಾಡ್ವಾ. ಪಯ್ಲೊ ಸಕಯ್ಲ್ CAR aT 

[> 
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ಟಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ ಇ et ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ 

ರಾಜ್ಯಂ, spot ಬನ್ನು ವೆಳಾರ್ ಗಾಡ್ವಾ sole, 
RK ಬಚಾವ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಕಂಟಾಂತ್ಲಿಂ ಸೊಭಿತ್ 

ಫುಲಾಂ. ಕುಶಿಕ್ ವೊಂದಾವ್ನ್ * 5208.0 ಉದಕ್ ರುಚಿನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ 
ನಾ , ಫಾದರ್: ಬನ್ನು ಕಾಟಾಂತ್' ಪಡ್ನೊ ಕೊಣ್ಣಾ! 

“ರಾವ್ರೆ. ರಾವ್ರೆ ತೊಮಾಸಾ” ಬು ay ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ' 

ದೆಂವೊನ್, “ತುಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಫೂರ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ”' 
garda, ತೊ. “ಪುರೊ, ಪುರೊ, ಹ್ಯೆ ಧಗಿಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್" 

© ಫಾಲ್ಯಾಂ: ಉಟಾನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಾನಾಕಾ” 200, ಹ ಗಾಡ್ವಾಕ್ "ಧರ್ನ್ ಹೆನ್ಮಿನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ 

ತಾಣೆ: ಪ್ರಣ ಗುಡಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಅಯ್ಯಾತಾ? ' ಭಾಣಾಕತ್ ಉದಕ್ 

ಕೆ ho “ಸುರ್ರ್' ಸುರ್ರ್' ಕರ್ನ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ or? ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. 
aki ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಗಾಡ್ಜಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ನಯ್) ಉಕಲ್ಲೆ. 
'ಗಾಡ್ಜಾಕ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ವೊಡುನ್ ವೈಲೆಗಡೆ ವಚಾ 
[ ಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಲಾಗ್ಸುರ್ ಆಸ "ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಶ್ಕಾಚಾ ಖುಂಟಾಕ್ 
# Bret 0 ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತ್ಯಾ wo ಗಾರ್ಡ್ಸ್ 
ಹಾ 

pe 

“ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪೊಟಾಚ್ಛೆ ದುಖಿನ್ ಬೊಬ್ ಫಾಲ್ವಾ 
ಯೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ "ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಸಾಮೂರಕೆ ಕ 

ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಲೈ ಖಾತಿರ್ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನು ಚೊ ರಾಗ: ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಆತಾಂ ವಯ್ಲಾ sy ಸೆರ್ಮಾಂವ್.. 

"ಹ ಇಗೂ ಹೊ; ಹಿ ಹಿ ಹೊ 5 ” D9, > ಭ್ಲಾಂಗ' ಸುರು ಕೆಲಿ 

pe ತಾಣೆಂ ಫಾದರ್: ಬನ್ನುಚಿಂ ನಕ್ಸಾಂ vd wo. 

“ಅಲ್ಲೆ ಸು ಪಾಟಿ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಕ್ ಸುರು" ಕರಿನಾಕಾ ಹಾಂ! 'ಹಾಂದ್ ಈ, 
' ತುಕಾ...” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ತೊಂಡುಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಬಂಧ್ 
| BAD. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಬಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ 
ಮಟ್ಟೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೆಂವ್ಚೊ "ಸಳೆಲೊ ತಾಣೆಂ, “ga, ಲೈ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವೊನ್ 
em a thors? ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜಾಲ್ಲೆಂ 
=e ಮ್ಹಣ್ ತೈ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್--ಮೆಳೊಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ 
ತೊ. ವಿಗಾರಾಕ್ ರಾಗ” ಆಯ್ಲಾ . ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ತೆಂ ವಾಡ್ಕುಳೆಂ ತೊಂಡ್ 
ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾಲಿ. oe Sg “sf 



ety, ಪ್ಯು > " ಉಜಿತೊರಾಕ್. ಪೆಟ್ಟೊ $082, , ಹಾ 
ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚಾ ಆವಾಜಾಕ್, ಗೇಟಿಲಾಗಿ ಅಪ್ಲಾ Dg ಕುಡಾಂತ್ 

: ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಗೇಟಿಗಾರ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ಉಟ್ಲೊ. . ಕುಜ್ಞಾಂತ್ ರಾಂದ್ಸಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 
 ಚಿನ್ಯಾರ್ ಬೊಟ್ಟೆರ್ ಅಪ್ಲೊ ಬೋರ್ ಖಡ್ಡೊ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ wes 

ನ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಗಾಡಾಂವ್ ತೊಮಾಸ್ಯೂ ಶೆಳಿಯೆಬರಿ: ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ.. 

“ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್ ಸತ್ತ್. . ಮ್ಹಾಕಾ......” ಮ್ಹಣ್ ಫಾದರ್ “ಬನ್ನು ನ್ 

ತೊಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾ ನಾ ತು ಅಪ್ಲಾ 01 ಹಾತ್ ವಯ ಕರುನ್ ತಣಾಂತ್ಲಾ ನ್ಯ 

: ಮೊಂಟ್ಯಾಬರಿ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸ wp 
“3559, ವಿವರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ:ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ 

ನಾಂವೇ ತುಮ್ಕಾಂ?” ತಾಚೆಂ ತೆಂ ವಾಡ್ಕು ಳೆಂ ಗೊರೈಂ ತೊಂಡ್ ಎಕಾಚ್ಚಾ eon 
ತಾಂಬ್ಶೆಂ ಚಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ದವು ನ್ ಆನಿ ತಾಳ್ವೆ ಹ ನಾಕ್ಕಾಂ 
ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ “ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್ “oot, ತೊ. 

"ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಾ ತ್ ತುಮಿ? ಜ್ ಮಹಿನೆ 
ಹಾಪ್ Mek ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಹಂಗು ಹಾಂವ್. "ತಕ ಚು ಭಾಯ್ರ್ | 
'ಸರ್' ಮ್ಹಣ” ಆಯರ್ಲೆಂಡಾ PIs, ತಾಕಿದ್ ಯೇವ್ನ್ Bz, ಉತ್ತಿ. ಸಾಂಗಾ, -' ಸ 
ಖಂಯ್ “ಗೆಲ್ಲಾ ಸ್? ಮಾರ್ಚಾಚ್ಯೆ 31 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ - | 
ಪಾವಾಜಯ?* ಮ್ತ ಹ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿಂ ನಾ? ಕಿತೆಂ ನ 
ಮಾಯ್-ಗಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಆಧಿಂ ಹಾಜಿ ಮೊರಾಜಯ್ Wy te ಆಶ್ 
ತುಮ್ಚಿ ? ಧಾ ವರ್ಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಾಇಂವ್ಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ ; 
ಹಾಂವ್, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆ SMP ಅಪವ್ನೆಂ “ಯೆತಾನಾ ತಾಂಡ ನಾಂತ್ : 
ತುಮ್ಚೆಂ 7:ಡಾಂವ್ಯೂ ನಾ. ತುಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ. ನೀಜ್ ಗಿಂಡಾಂವ್ = 
ಕೊಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ABAD ಜಾಲೆಂ "ಮಾ ತಿಕಾ, pl 

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯೂ ನಾಕಾ, ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ.” 

“ಸತ್ತ್ ಫಾದರ್, ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ......'' 
; € 9985 ao e355 A“ = ಗ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಸಾಂಗ್ಟು ಆದಿಂ ತೊಮಾಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲೊ: 



ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕೈ ಹೊ le 
'ದವರ್ಲೊ ಹೊ ನ “Sap ಕಾ ತುಮ್ಚಿ 'ದೊಗಾಂಯ್ಬಿಯೂ ಕಸ: 

wor ae ಕಳ್ಳೆಂಮೂ' ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ: ವೇಳ್ಯೂ ನಾ, 
ಖೂ ನಾ: ಹಾಂವೆಂ ಸಕ್ಕ ಡ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ' ಏಕ್.ಮಿನುಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ಗಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಆಕ. ತಾಂಬ್ಲೆ ಸೈನಿಕ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ 
ು ಜಾಲ್ಕಾ ತ್ ಖಂಯ್. ತಾಂಚಾ ಮ ಸಾಂಪ್ಲೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, 

ಮ್ಜೆಂ. ಕಾ ದೋನ್ ಹಫೆ_ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ೨ ರಾವ್ಲಾಂ. 

ನಿಯಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ಧುಳಿಕ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ; 

ಆತಾಂ ao. ae ಕರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ತೊ. ಚೆಡೊ ಹೊ-ಸಾನ್ಯೂ ಸೊಡ್ನ್ 

a “ego! ನಮ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಾ?” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ರಾವ್ಲ್ಲೆಗಡೆಚ್ 
ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ; ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಪೊಸುನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ 

ತುಮ್ಕಾಂ aa “ae ” ಸವಾಲ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

Bee **ವ್ಹಯ್, ತೊ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಬರೊ ಜಾಲೊ, ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಧೊಶಿ ಚಡ್ 
॥ ಲ್ಕೊ.. ದೊತೊರ್ನಿಚೈ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಉಳ್ಳ ಜಾಪಿ ದಿತಾಲೊ ತೊ; ಮ್ಹಾಕಾ 
ಕಾರ್ಲ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆನಿ. ಮಾವೋಜ, ಶಿಕಪ್. ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ 

ಧರ್ 3 
© ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚೊ ರಾಗ: ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ” ಮೆಳ್ಳೆಂ 
ಣನ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್. ಪುಣಿ” ಹೊ-ಸಾನ್ ಗೆಲಾ 
ಳ್ಳೆಂ: ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ... "ತರ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ 
ಕ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ನಾ” ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಸಲೊಗಿ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ 
ತಯ್ಯೊನ್, CHS ಚೆಂವ್ಸ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಗಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. 
ಇ ಸಾನ್ ಏಕ್ ಉಂಡಿ ಜೇವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಫಾದರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ 

ತ ae ನಾ, ಆತಾಂಯೊ ನಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ಚಾಲು 
a. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ತಾಂ, ಮಾಗಿರ್. ಇಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸಕ್ಕಡ್ 

ಸೇವ್: ” ಕಡಕ್ ಉಲಯ್ಲೊ "ಹೊನ್ನಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು. 
“ಪುಣ್ ತುಮಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 

ಧ್ ಜಾಯ್ಡ್ವೆ 9” "ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚೆವ್ನಾ ಥಾವ್ SBM, ಕ್ 
ವ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 
ನ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಂಯ್ ಹಾ ಮೆಜಾರ್. ಕಃ 



(ದರ 'ಬನ್ನುಜಾ ಬಾವ್ಸಾ, | ತೊಂಡಾಕ್ ಪಃ 

“ಆಯ್ಕಾ sone ತುಮ್ಕಾಂ 1 3 

“ಜಾಯ್ತ್, 'ತುಮಿ- ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಾ ಬರಿ.” ಫಾದರ್ 

ಪಾಲಿ. 
ಸಾ 3 

Ae “ಅಯ್ಲೊಂ, ಮ್ಹಜಿ + DES Sey’ ಹಾಡುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮು
 ಣ್ 1 

-ರ್ಚ್ ಹೆನ್ಬಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.  ಫಾದ್ದರ್ ಬನ್ನು ವಚಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ' 

: ಘಳಾಯ್ . ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೈೆಂ ತಾಕಾ, ಜಾಗ್ಲು ಕಡೆ ರಾಪೊನ್ಂಚಿ 

ಸೂಟ್ಕೇಜ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ಬಲಿ ತಾಣೆಂ ಬೊಟ್ಟೆರಾಕ್. ಹೆವ್ಮಿನ್ ಘು 

ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಖಂತಿನ್ಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ rede 3 

“ಆನಿ.ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರುನ್ aoe, 0 ನಾಕಾ, ಕಳ್ಳ ಮೂ? ಕಾಮ್; ಸಕ 

ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಚಲ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ “ಜೋಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಹಕಾರ್ಯೂ ದಿತ 

32, ae ತೊ ಅರ್ಥೆಂ ಅಧಿಕಾರಾನ್ ಆನಿ ಅರ್ಧೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕಕ್ಕೆ PoE a 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. wp ಕಿತೆಂ ಕರ್ರಲೊ ತೊ? ಉಪ್ರಾಂತ 

ಕಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಗೇಟೆಗಾರಾಕಡೆ ಉಲವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ Jos ಮೆಟಾಂ. ಕಾ 

ತಾಣೆಂ. 
: 

pe 
ವ 

“ಹೊ... ಹೊ... ಫಾದರ್, ತುಮಿ GOR, ತ್ವೆ?' ಸ್ವಾ 5 Hae “at ನ 

ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಗೇಟೆಗುರ್. ` ತೊ ಪಾರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮೂ ಕರ್ತಾಲೊ 

“ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂಮೂ...... :' ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಕಾಂಯ 

ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿ ಪಳೆಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ಯಾಚಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಣೆಂ : ್ರೇ 

ತನ್ ಕಲಂ ತರ್ಯೂ, ಮೊರೊಂದಿ ಬಾವ್ನೊ ಭುಕೆಲಾ.. 1. "ಮ್ದು ಣಾಲೊ ಫಾದಃ 

ಬನ್ನು ತೊಮಾಸಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೇಟಿಗಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ be 

“ಹೆಂ... ಕಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ?” ತ =. 

“ಹೊ--ಕಾರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ MOOI, SA ತುಮಿ? ಕಾಂಯ್ ಜಾಂ$ 

ನಾ ಫಾದರ್. ಅಮಿ ನಿದೇಶೀ ತೆಲಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಲ್ ಭರ್ಕಿಲ್ಲಿಂ ತೆಂ" ಕಾಂಯ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಿದೇಶೀ ಆನಿ ದೇಶೀ' ತೆಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಾನಾ yy 

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್......9” ಗೇಟಿಗಾರ್ ಸಾಂಗೈಣನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. | 
“ವಿದೇಶೀ ತೆಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಿಮ್ನೆ-ತೆಲ್ ?” ದುಭಾವಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕ! 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. | 1 

“ನ್ಹಯ್ ಫಾದರ್. ಹಾಂಗಾ ಚಿಮ್ಮೆ-ತೆಲ್ ಸ” ಆಸಾ? ಭಿ 

ಸೊಯಾಬೀನ್ ತೆಲ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಘಾಲೆಂ ಆಪ ಹ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಕ್ಸೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್ಲೊ. “ಹಿ ಆಲೋಜನ್ ¢ ಕೊಣೆಂ | 

ಜತೆ ರಾಗಾನ್ ಸವಾಲ್. ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. | : 

= 
6. 



RD ಹಾರ್ಟ್ ಟಿಂಗ್ or 

) ou ನ ಚಿಂತುನ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾ ರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ be 
ete J 

ah mate ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ 

ತ ಫಡಾಫಡ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಯ್ನಾ 

ರ್ ಮೊನ್ಬಿ ಇರ್ ಗಬ್ಬು ನ್ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಅನಿ ತಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ 

es | ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ಫಾಡರ್ ಬನ್ನುನ್ 'ಕಾರಾಚಿ 

ee ಂ೪ನ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಮೆಕ್ಕಾನಿಕಾಚೆಂ 

, ತಾಕಾ ೪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಃ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ 

of ಬಜ ೦ಡಾಂತ್. ಆಸ್ತಾ ನಂ ತಾಚ್ಯೆ ಫಿಗ ರ್ಗಜೆಚಾ' ಕೊಂವೆಂತಾಂತ್ 

i ae ಏಕ್ Pat ಆಸಿ ಗ ಆನಿ ತಾಚಿಂ' ಇಲ್ಲೆಶೆಂ "ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂ 
PR ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿ 852,59 ತಾಂತುಂ 

ತಲಾ "ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ PE seth ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಆನಿ 
ಕೌರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ತಸಲೊ: ಅಕ್ಮಾನ್ ಕಶೆಂ ಸೊಸಿತ 
ಘಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಲ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಳ ಚಾಯ್ ಮ್ಹಣ : ಚಿಂತುನ್ ಶೆಡ್ಡಾಕ್ ವಚೊನ್ 
300 ಹಾತೆರಾಂ' ಆನಿ. ಚೀನೀ ಆಲೆ ಲ್ಕೊಹಾಲಾಚಿ ಏಕ್ ಬೊತ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೊ 

ಸುರ್ಯೊ, ಬುಡೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ Soo ವೊತ್ ಆನಿಕ್ಯೂ 

: ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ತ್ಕಾ ಕಾರಾಚಾ ಇಂಜಿನಾಲಾಗಿಂ ಉರ್ಡಾ ೯ತಾನಾ ಫಾದರ್ : 

ಬನ್ನುಚಾ: ಕಪಲಾರ್ ಘಾಮಾಚಿ ಥೆಂಬೆ. ಉಡೆಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ತಟ್, ಉಕ್ಷುನ್ 
BOG ARO ತಾಣೆಂ. ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ag ಕಾರಾಚಾ ಇಂಜಿನಾಂತ್ 
ಲ್ಲ ಜಿವಾಳ್, ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಡುರ್) ಕರುನ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ.ಕಾರ್ ಆನಿ 

ಪ ರತ್ ತಶೆಂಚ್: ಬಂಧ್ ,ಪಡ್ಲೆಂ. | 

ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ POI, ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿ 

ಇತರ್ ಗಬ್ಬುಕ್ ಆಯ್ಕಾ ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ೦ಚ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ: 

ಅಯ್ಲೊಂ: 5 "ಆಯ್ಲೊ... ಎಕ್ಚ್. ಮಿನುಟ್...” 

ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ, ಕಾರ್ ತಾಚೆಂ, ಪ್ರಣ. ಪ್ಲೊಡೊಲ್: ಥಾವ್ನ್ ಫುರ್ಪುರೆ ಆನಿ 

ಕ್ಲೆ FOS, ಸೊಡ್ಡಾ 2 go, ಚಕ್ಕೆಶೆ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ 
ಸತಿ 

ತ್ 

ಕೊರಾಕ್ “ತುಮಿ *ಹೋಂವ್ಕ್, ನಾಂತ್ age 



by. ನಾತ್ಲ್ಲೊ 'ಮೊನ್ನಿ ಸ ಗಬ್ಬು. ಪುಣ್ ತಶೆಂ 

ಬನ್ನುಕ್ Boss, ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ತಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ನ್ದ ಯ 'ವೇ. 

`` ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾತಾನಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಧಾಂವೊನ್: 

ಇಂಜಿನ್ ಪರತ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಸೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. | 

“ಕಾರ್ ಸವಠಾ ನಾಂಗಿ ವಾ ಅರ್ಗಾಂಟ್ ಕರ್ತಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 

“ತೆಂಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ "ಪ್ರಯತನ್. ಕರ್ರಾಂ ಹಾಂವ್. 
: ಕಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ' - ಸ್ 

“ಬಹುಶಾ ತುಕಾ ಕಳಾನಾ ಆಸ್ತ eo.” ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ ಮೊನ್ನಿ ಇತೊರಾನ 

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೊ ಪುರೊ.” ತಕ್ಲಿ ವಯ) ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು. E08 0 ಹಾತೆರಾಂ ಕಾಡ್ಜ್ ಉಡವ್ನ್, “ತರ್ 'ತುಮಿಂಚ್ ಸಮಾ ಕರಾ" | 
ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚಲ್ಪಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ 

ಮಾಗಿರ್ ಮೊನ್ಸಿ 3.002 ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜಯ್ ನ್ಹಯ್ವೇ?: ಪರತ್. 

ಇಂಜಿನಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ' ತೊ. ಪರತ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ' 
ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆ. ಮೆಲ್ಲೆ, ಕುಡಿಂತ್ ಕಾಳಿರ್ಜ ಧಡ್ಡಡೊಂಕ್ ಲಾ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ" ಇಂಜಿನ್ : ; 
ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ವಿಗಾರಾಚಾ 'ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಕುಜ್ನಿ OB, ಬೊಟ್ಟೆರ್, ಬುಕಾಂನಿ. 
ಭರ್ಲ್ಲ ಏಕ್ ವಾಲಿಚಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಕೆನ್ವಾ Fp ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಭರ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜ್ಜಿ a 

ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಸೂಟ್ಕೇಡ್ ಬ "ಘೆವುನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. = *' 

“ಪಾಟ ಸಿಟಿರ್ ದವರ್ರೆ.” ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ವಿಗಾರಾನ್? 11111 
ಪಾಟ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಯ್ದಾತಶ್ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಭಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಂಟ್ 

ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತೊ ಸಾಮಾನ್ ಸಿಟಿರ್ ದವರ್ಲೊ ಬೊಟ್ಟೆರಾನ್ ಥಂಯ್ ie 

ಯೇವ್ನ್ ಡ್ರಾಯ್ಚರಾಚ್ಕೆ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಸೊ ತೊ. ಹೆಬ್ಬೆ ಕುಶಿಚೆಂ : ಬಾಗಿಲ್ 
ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಮೊನ್ನಿ ಇತರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ, “ ಹಲ 

“ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ತುಮಿ. ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ದಿಯಾ, ' 
ಜಾಯ್ನಾವೇ?” ವಿನೀತ್ ಹು ಕುಮ್ ದಿಲಿ ಮನ್ನಿ ಇಕೊರಾನ್, ಟಿ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವಿಧೇಯ್ದ್ಚಣಾನ್ ಕಾರಾಚ್ಕೆ a ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ. 
~ ದ್ೆ ಯಿ an ಆನಿ ಅಪ್ಲೆ ave GCS, ಧರ್ಣಿರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ, ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ' 

ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ ಲೊಟ್ಟೆಂ ತಾಣೆಂ.  “ಗೇರಿರ್ ಘಾಲ್ರೆ” ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ 
ಆರಾಬಾಯ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ ಪುಣ್” 
ಧುಂವರ್ ಆನಿ ತೆಲ್ ವೊಂಕೊನ್ ಶಕ್ಷಣ ಬಂಧ್ ಪಡೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ . 
ಲೊಬಾರ್ ತೆಲಾಚಿಂ ಖತಾಂ ಸೊಭಾಲಿಂ. ಟಿ 

a») pias 2 

ಕಾರಾಕ್ ಬರ್ಕೊ ಗೂಳಿ ದಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಫಾದರ್ ಚಾಕ್ 
ಸಪಣ್ ಜೀಬ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ ತಾಣ. 
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“ದೆವಾ: ಮ್ಹಜಾ, ಹೆಂ ಇಂಜಿನ್: ಸಯ್ತಾನಾಚಾ ಪಿಲಾಬರಿ ಕರ್ರಾಮೂ... 

ತೊಮಾಸ್ಚ್ ಕಿತ್ಸ್ಯಾಕ್ಯೂ ಜಾಯ್ತ್......” ಮ್ಹಳೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ಮತಿಂತ್ ಚ್. 

“ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ತುಮಿ ಒಗೊಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್ವೆ? ಆನ್ಯೇಕ್ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಪರತ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆ. ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ತಾಣೆಂ 
ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ "ಅಳ, ಹಾಂವ್ ಬಳಾನ್ ಲೊಟ್ತಾನಾ ಕಾರ್ ಗೇರಿರ್ ಘಾಲ್, 

ಆಯ್ಕಾಲೆಂವೇ ವಾಂಗ್ ತುಕಾ?” ಉಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಾರ್ ಲೊಟ್ಟೆಂ ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುನ್.  ವಾಂಗಾನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಕೆಲೆಂ. 

ಬಚಾವ್, ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆಂ! ಕಾಳ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಚಾ ಮೊಡಾಂನಿ 

ಫಾದರ್ 'ಬನ್ನುಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆನಿ. ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 
ಹಾತಾಂನಿ ಧುಂವರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ನಿಕಳ್ ವಾರೆಂ ಸೊಧುನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಲೊ 

ತೊ--ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಕಾರ್ ಚಾಲು ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು Od, ಉದ್ವೇಗಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾರಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 

ಕಾಳ್ಯಾ ಧುಂವ್ರಾಚಾ ಮೊಡಾಂ ಮಧೆಂ ತಾಂಚಾ ಮುಖ್ಲಾ [ನ್ ಉಟ್ಲ್ಲೇೆ ತೆಂ ಧುಳಿಚೆಂ 

ಮೊಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. ಘೊಡ್ಯಾಂಚಾ ಲಾಳಿಂಚಾ ಆವಾಜಾ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಚೊವ್ಸ್ ಘೊಡ್ಕಾ ಸವಾರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮುಖಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ. 

ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರೀ ಆನಿ ಭರ್ಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ: 

“ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿ, ಚತ್ರಾಯ್ !” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ವಯ್ರ್: ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಘೊಡೊ 
ಆಪ್ಲೆ ಮುಖ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ವಾರ್ಕಾರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಜ್ಯಾ 
ಸೈನಾಚಾ ಸಮವಸ್ವಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ತರ್ನಾಟೊ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ 

.. ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಹೆರ್ ತೆಗ್ ಸೊಜೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 
ನ. ಜಂ 
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ಹ ಘೊಡ್ಯಾ ಚೆಂ ಲಗಾವ ಧರುಂಕ್ = ಣ್ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ de 2 

‘gine. ಕರುನ್ ಹೊ-ಸಾ ಸಾನಾಚಿ “ಚಾಟಿ ತಾಚಾ DHT ಯೆ 

a ಹೊ aes ತುಕಾ ಮು ಜಿ ಒಳಕ್ ಜ್ ? ಆಮಿ ದೋನ್ ನರಾ 

ಮೆಳ್ಲ್ಲಾ pom ಆನಿ ತುಂ ತೆದಾಳಾ ಎದೊಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಟೊಯ್. ತುಕಾ.. 

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ರಾಗಾನ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಕಾಳೆಂ ಜಾವ್ನ್. 

ಪಳೆವ್ನ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಚ್ ಜಿಡ್ಲಿಂ. + a 

“ಮೊನ್ಸಿ ರ 8 ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸುಟಾನಾ ಜಾಲೊ. ಹ 

ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಜಾ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೆಂ woes. ಯೂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಡೆಂ ತಾಣೆಂ. ಬಸ್ಲ್ಲೆಗಡೆಚ್ ಉಬೊ ' 
ಎಕ ತೊ. ಕಾರಾಕ್ ಪಾಕೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ” ಗ್ಯಾ ಸಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತೆಂ. 

ಆನಿ ಘೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಲಗಾಮ್ ಪೊಳಾವ್ನ್ ಆಸ್ ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ' ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ 
ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೊ. ಸ 

“ಹೊ-ಸಾನ್” ಬೊಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಜಂ Soon ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ಕೊಮುನಿಸ್ 

ಯೂನಿಫೊರ್ಮ್ ಘಾಲುನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಯ್ ತುಂ? ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಕಾ ವಯ್ಲೊ 

ಸಕ್ಲಾ. ದೇಂವ್. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್, ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯ್ ತರ ತುಂ ಮಿಸಾಕ್ 

ಯೆನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲೆ ಮಹಿನೆ ಉತರ್ಲೆ 2” 

ಚೀನೀ ಭಾಷೆನ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. : ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯೆ ಜಾಪಿಕ್ 
ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ' 
ಘೊಡ್ಕಾಕ್ ಘಂವ್ಚಾವ್ನ್, ಕಾರಾಚ್ಯೆ ಮುಖ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. 
ಅಪ್ಲಿ ತಕ್ಷಿ ಘಮಂಡಾಯೆನ್ ವಯ್ಸ್ "ಧರ್ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಎದೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ಚ 
ನಾ DEW ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬುಕ್' ಪಳೆತಾಲೊ "ತೊ. 

“ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿ, ಹೆಂ ಕಾರ್ "ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾಂ.” RN ‘ 
ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. Tar. : 

ವಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಭಿಯೆಲೊ ನಾ. ಗೆಲಿಂ ತ್ಯಾ 40 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್. 
ಚೀನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಚೀನೀ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ವ ರಡಿಲಾಂಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾ ನಾ 
ಲ್ಹಾನಾಂನಿ ಘೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ಉಲಯ್ದ ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ; 
ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಗತ್ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್' 
ತಾಣೆಂಚ್ ಪೊಸುನ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ "pons ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಯಾರ್. ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತರ್ನಾಟೊ ಖಬರ್-ಮಾತ್ ನಾಸ್ತಾಂ . 
1 
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ಇಂವ್ಲ್ಲೊ.. ಆನಿ ಆತಾಂ. ಬ ಇತರ್ ಸಚ್ 

ಮ್ಹ ಗಿ? ಆಪ್ಲೊ. ಓಂಠ್ ಚಾಬೊನ್ “ಧರುನ್: ಹೊ- ಸ್ರ 
ಸಿ 

1 "ದೀಷ್ಟ್ ದಿಲಿ: ತಾಣೆಂ. 
ಗಿಂ ಫನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಖಂಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಶು)”: 

ಇ ವಾಲ್. ಪೊನ್ಸಿಳಾಸೊರಾಚೆಂ. “eur ಸ್ ದವರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಆತ್ಮಿಕ್ 
4 ಸ ಬಾಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್. ಹಾಂವ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಗ್ತಾ ಲೊಂ 
ಕ ಆನಿ ತುಜೆ ವಿಷ್ಯಾ OS® ನಿಯಾಳ್ತಾಲೊಂ. ತುಂ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 

= ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ನ ತುಜಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ತುಂ ಖಂಯ್ ಮ 

— ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ. ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೇಂವ್ ಆನಿ 

= ತುಜಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್' ಜಾ. ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ತುಜೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಮಾತ್ರ್ 
' ಕಠಿಣ್ ಆಸ್ತಲೆಂ......” ಕ 
~ "ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಾ ಕುಮ್ಬಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.” ಎಕಾ. ಮಾರಾಕ್. ದೋನ್ 

- . ಕುಡ್ಕೆ BD WO ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. “ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ 

ನ್ಹಯ್, "ಕಳ್ಳಿ oma? ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಆನ್ಮೆಕ್ಷಾ 
Sembee ಹಾಂವ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ವಿದೇಶೀ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ 
-ಅಆಸ್ಲ್ಲ್ಯ್ಯಾಂಕ್ಯೊ ಪ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ.” 

= “ಫಿಶ್ಮಾಂಬರಿ ಉಲಯ್ದಾಕಾ, ಹೊ-ಸಾನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ತುಜಾನ್ 
ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ." ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯರ್ಲೆಂಡಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ...” 

“ಆಯರ್ಲೆಂಡಾಕ್ಯೂ ನಾ, ಖಂಯ್ಸರ್ಯೂ ನಾ. ತುಂ ತುಜಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್- 
ಘರಾಕ್ - ವೆತಲೊಯ್,” . ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ್. ಥರಾನ್. ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

“ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಂ ಆನಿ ತೊ GHG ಪಾದ್ರಿ ಪಾರ್ಕಾಖಾಲ್ ಆಸ್ತಲ್ಯಾತ್.” 

“39.0 ತುಕಾ ಒಳಕ್ ನಾ, ಹೊ-ಸಾನ್ 2” “ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂನಾ. ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಕಾಕ್ 
BAD ಘುಂವ್ಹಾಯ್ಲೊ ಆನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ತಾಕಿದ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. 

“ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಹಿತ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ 
ಗೇಟೆಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲಾ. ಹಾಂಗಾ ಪಾರ್ಯೂಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರಾ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾರ್ 

. ಆಮ್ಚಾ ದಫ್ವರಾಕ್ ವ್ಹರಿಜಯ್.” 

ತಾಂಬ್ದೆ. ಸೈನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಘೊಡ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 

ಎಕ್ಸಾನ್ S28) ಇಕೊರ್ 'ಸಬ್ಬುಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಘ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 

ಆನಿ RE ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊ ಸ ಒಗೊಚ್ 
ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮೊನ್ನಿ: ಇತೊರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಾನ್ 

E> sous, ಲೊಟ್ಟೆ. ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊರೊಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. 

fA 



“abst, Bom", ae ಹೊ-ಸಾನ್.” AG 

ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್, ಉಬೆಂ ಆಸ್ಲಲೆಂ ತೆ ಘಮಂಡೀ ‘sion 
aS ಇಕೊರಾನ್. ತಾಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ದಾಪ್ ದಿಸೆ ್ಲಿಂನಾ ತಾಕಾ. 

ಸ್ಲ್ಲೊ ಹೊ ಚೆಡೊ, ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ. ಯ. 

ae ವಾಗಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಚಿರ್ಕೊ ಕಸೊ ಬದಲ್ಲೊ... Shaves ' ಬಂತ್ತಾಲೊ ತೆ 
ತಾಚಿ ಮತ್ ಕಾಮ್ "ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ನಾ ಜಾಲಿ. | (ನ 

= 2 

' “ಹೊ-ಸಾನ್, ವ್ಹಾಜಾ ಪುತಾ...... * ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ SE ೩3 
“ತುಂ ಪಯ್ಲೆಜೊಜಿ ಹೊ- -ಸಾನ್ಗಿ? ಮ್ಹಜಾ "ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 
ಚಡ್ ಹುಶ್ಕಾರ ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ. ತುಂ ಯಾಜಕ್ ಜಾತಲೊಯ್.” ಆನಿ ' 

'ಮ್ಹಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹಕ್ತಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ" ; 
ಚಿಂತ್ಲ್ಹೆಂ. ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ವೊರಾಂ ವಿಸರ್ಲಿಂಗಿ 

ತುಕಾ? ಇಗರ್ಜ್ಮಾತೆಚಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂ ವಿಷ್ಯಾ ತ್ ಹಾಂವಂಚ್ ತುಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ. 

ನ್ಹಯ್ವೆ?' ಮ್ಹಜೊ ಹುಶ್ಕಾರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಂ ಜಾವ್ ಸ್ಲ್ಲೊಯ್. 

_ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಂವೆಂ ಜಿಕುನ್ ಧರ್ಲ್ಲೆಂಯ್. ಸ ಭಾವಾರ್ಥ್ 

ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ? ಸಯ್ತಾನಾಚಾ ತಾಳ್ಲ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಕಸೊ ಭುಲ್ಲೊಯ್ 2” 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಪರಾತ್ತುಂಚಾ ತಾಳ್ಕಾ ಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ 
a, ದೊಳೆ ಆನಿಕ್ಯೂ . ಮೊವಾಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಕ್ಕ 

"ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ BAMA ಹೊ-ಸಾನ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್. oe Ay 

ಹೊ-ಸಾನ್' ಪಯ್ಸ್ ಪಳೆತಾಲೊ, “ಹಾಂವೆಂ ನವೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಲಾ” ' 
ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ hg ವೆಳಾ -ಉಪ್ರಾಂತ್. “ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾ ಪ್ರಾಸ್ 
ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹೊ ಉಜ್ವಾಡ್: ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚುನ್ 
ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪರ್ಜಳಾಯ್ತಾ. ಹ ವಾಟ್. "ಬರ್ಯಾ `ರಾಷ್ಟ್ರಾಕ್, ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ : 
ಸ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. DISD ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಸರ್ಗ್ ಹೊಚ್... 

ಸರ್ಗ ಆತಾಂ, ಹಾ ನಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್... 

ಸ ಆತುರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ, ಏಕ್ 
ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ ಇರಾಕ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾನ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಕ ತೆ ಪಳೆತಾಲೆ 
ಚ ಹ ರದ್ದಿ ರಾತಿಂ ಆಮಾಲ್ ಪೀವನ್ ಪಿಯೆಲ್ಲಾ ೦ಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂಬರಿ 
ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹಡ್ಹಾ ನ್ ಹಾಸೆ ತೆ: ಆಪ್ಲಾ , ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯೊ 
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ತಾಕಾ. ee ಛಾಯ ಆಪಯ್ಲೊ ಹೊ- ಸಾನಾನ್. 

| ತುಂ" “ens ons ಅಸಾಯ್ ಹಾಂಗಾ? ಮಾಕಾ ಒಳ್ಳ ತಾಯ್ಮೂ 

; ಇವ ಯ್ Soe ಕ ಗಾಗೆಲೊ ಗೇಟಿಗಾರ್. 

5 ಅಳೆ, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಮಾ ಆಯ್ಕ. ಹ್ಯಾ ದೊಗ್ ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ 
ಪಾರೊ ಕರ್ಣೆಂ ಕಾಮ್ ತುಕಾ. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ? ತ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್, 

ತುಜಿ ತಕ್ಷಿ "ಉಸಾಳ್ವಲಿ.. Ee ee ಸಾಂಗ್ಚೆ ೦ ಸಮ್ಮ Soak ತುಕಾ?” 

8 ನವ ಯ್ ಸ ಸಾಯ್ಬಾ.” ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾನ್ ಆನಿ ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ 

ೂಡ್ಯಾ 'ಮುಖಾರ್ ಧರ್ಣಿರ್ 'ನರ್ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. 

“ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ” ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ 

ಸಾಂಗೊನ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. 
ತ ಗೇಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊಚ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಫಾದರ್ 

“ತ “ಪಳೆ, ತುಮ್ನೆ 5 ಘಳಾಯೆನ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಲೆಂ ಪಳೆಯಾ. ಎಕಾ ವೊರಾ: 

'ಅದಿಂ ತುಮಿ ಆಯಿಲ್ಲಾ ;ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ seed ಎದೊಳ್ಚ್ ಮ್ಹಜಾ ಮಾಯ್- 

'ಗಾಂವಾಚ್ಯ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಟೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ ನಾ ಕೊಣ್ 

ಜಾಣಾ! ಹೆಂ ಘರ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಸೆಮಿತರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ...... 
iz f 
— “ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್.” ಖಾಲ್ತ್ಯಾಷಣಾನ್ 'ಉಲಯ್ಲೊ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. “ಹಾರಿವೆಂ ಜಾಲಾ sO ಕಿತೆಂ ಕರೈ ತೆಂ? ತ್ಯಾ ಗಾಡ್ವಾ 

'ತೊಮಾಸಾನ್ ಫಳಾಯ್ ಕೆಲಿ -ಮ್ಹಾಕಾ.. 

... ದಾರಾಚೆರ್ ರಾವೊನ್ ತೊ 'ಉಲಯಾ ao ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್ಲ್ಲೆಂ. 
ಪುರಸಾಣೆನ್ ಆನಿ ಭುಕೆನ್ ಸಗ್ಫೊಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಳಾ 
ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭೆರ್ಲಿಂ. ಅಪ್ಲಾ ; ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ 

ತಿಂ ದುಖಾಂ ಪುಸ್ತಾನಾ, oe ಕರಿ ತೊಂಡಾರ್ ಉದೆಲ್ಲಿ 

ಮೊನ್ಸಿ ಇತ್ಕೊರಾಲಾಗಿಂ"'ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಉಬೊ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊಮಾಸ್ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. 

K 
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ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ಲ್ಲೊ ಸರ್ ಆನ 

ತ ಭಿತರ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಮಿಸಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಯೆ : 

cies ಜಾಲ್ಕಾರ್ ರ್ಯೂ ಪಯ್ದೆಂ. ಯೇವ್ನ್. ಪಾವನೆ 
“ಸುಸು KL Foe Sai 

ಪುಣ್ ತೊಮಾಸಾ ಕ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್. ಪಡೊನ್ 

ತೊ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆಂ ಪಾಚ್ಚೆಂ ತಣ್ 'ರುಚಿನ್ ಖಾಂವ್ಚಾರ್ : 

ae ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸುರ್ಯೊ ಇಲ್ಲಿಶ್ಕಾ ಚಡಿತ್ ಸಂಭ ಮಾನ್0॥ 

Smo ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಧುಳ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಧುವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. "ಆನಿ 

ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಾಣವ್ನ್ ase’ tom,  ಚೆರ್ಕ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಥಂಯ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಜ.1 ಘೊಂಟಿ ಉದ್ಕಾ ಥೆಂಬ್ಕಾ ಚೆಂ ಮೊತಿಯಾಂ ಘೆವ್ನ್ 

ಸದಾಂಚೆಬರಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲ್ಲೊ ತೊ: ಅನ ಸದಾಂಯ್ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ಉ se 

ಫಾದರ್, ಬನ್ನು ಕ್ಯೂ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ “ತಾಣೆಂ. Ey 33 

ಕಾಜಿತೊರಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ x ಶಿಕಾಜಯ್ ವ ಣ್ ಚಿಂತ್ಹಾ ವಿಗ 

ರಾಂಚಾ ವರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಆನಿ “ತ್ಕಾ 

ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚಾ ತುಜಾ ಚಾರ್ ಒಣದಿ, ಏಕ್ ಜನೆಲ್, ಇಟ್ಯಾ 0% 

ಧರ್ಣ್. ಏಕ್ ವಾಶ್ಶಾಂಚೆಂ. ಖಟ್ಟೆಂ, ಏಕ್ ಮೊಡ್ಕರ್ ಮೆಜ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಥಪ್ಮಟ 

ಸ್ಟೂಲ್--ಇತ್ಲ್ಯೊಚ್ ವಸ್ತು ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಚಾಗ್ಲಾರ 
ಬಡಯ್ತಾನಾ ಕಾಜಿತೊರೇನ್ ಜಾಪ್ ee “ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ 
ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್.” 

ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್" ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಸ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ಚಿನ್ಕಾ ರ್ ಭುರ್ಗೊ ಎಕ್ಲೊ, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ 

ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಲಾಗ್ಮಿಲ್ಯಾಂ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ದೆವೋತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ೦ವಾಂ 
ki ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್, ಉಬಿಂ ರಾವೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಮ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಸಬ್ಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ 
efi ೮ =) ಣಮಿನೆ ನೊನ್ ಸುಮ್ aps (ಸೊವರ್ಕಾ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ಸ್ಹ. ಯ್) 

ನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ 
ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಲಾತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲಾ F 
ಫಾದರ್ ' ಬನ್ನು = ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾ' ಥಂಯ್ ಆ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ 
ಮತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊನ್ನಿ ಇಾಸೊರ್ 

ಜಾ a 41 ಖೊಲ್ಬ ಸೂ ಸವಾ 0: ಆಮಿ ಮೂಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ 

ಉಲಯ್ದ i: 1 WE 

et SNP) 



phat ie ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ: “ದೆವಾಚ್ಕೆ ನ 

ಆನಿ ಪ ಸಭೆಚಾ. ವ್ಹಡ್ಬಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ವೂಸ್ ಬಿಟಂವ್, ಹ 

ಚಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್, ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಸುವಾತ್ಕಾಂನಿ ಎಕ್ಕೈಚ್. 

‘ so ಭೆಟಯ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಜತನ ಲಾತಿನ್ 
99 

ಭಾಷೆಚಿ ಸರಯೂ ತಾಕಾ ಸ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. oo ಆತಾಂ ನಾ 

ವ್ನ್. ವಿವಿಧ್ ದೇಶಾಂಚಾ ಆನಿ ಭಾಸಾಂಚಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸತಾನಾ ತಾಕಾ” 

$ ಗರ್ಜ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ 

paca" ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್? ತೆ Bro SIO’, ಸೈನಿಕ್ “ಪರತ್. ಯೆತಾಂವ್” 

ಮ್ಹಣ್ ಸ ಸಾಂಗೊನ್ “ಗೆಲ್ಲೆ. "ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾಂ ವ ಮದೆಂ ತರ್ಯೂ ತೆಂಚ್ 

DP , ತೈಜ್ ಭಾಷೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ 

ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾಲಿಂ. "ಪಯ್ಕಿ ಲ್ಯಾ ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಹೈ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ 

ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಎಕ್ಸುರೆ ತರ್ಯೂ ಸಗ್ಗ್ಯೆ BABY ಸಭೆಚೊ ತೆ ಏಕ್ 

atl ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ದಿತಾಲಿಂ. 

ಎವ 

ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಕ್ BA. ರಾಂತ್ 

ಸೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಕರ್ ದೆವಾ ಮ್ಲ ಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ದೊಳೆ ಉಗ್ರೆ 

ಕರುನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇರ್ ಸಿಬೋರಿಯವ”* ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ 

ಲೊಕಾ ಕುಶಿನ್ ದೆಂವ್ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಲೋಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಲೊ. 

ತಾಣೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಪರತ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ...... 

~ 

 ಘೊಡ್ಯಾಂಚಾ ನಾಳಿಂಜೊ ಆವಾಜ್. ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಟ್ಟೊ 

ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ತಲಿ, ಮೊನ್ಸಿ ಸಸ 

ಕುಮ್ಗಾರ್ "ವಾಂಟುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲೋಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲೊಗಿ 

ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಲೊ--ಹೊ- aS ಅಪ್ಲ್ಯಾ 

ಸೈನಿಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಪೆಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ--ಶೀದಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ 

ಮುಖಾರ್ | ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

'ಹಾತಾಂತ್ ಪೆದಿತ) ಹೊಸ್ಟ್ ಫೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಉಲಯ್ಲೊ: 

“ಹೊ-ಸಾನ್, ಹಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸುವಾತ್ ದೆಸೆಕ್ರಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ' ಧಯ್ರ್ 

ಮೆಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ?” ' ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್. 

b — *ತುಜೆಂ ಮೂಸ್ ಬಂಧ್ ಕರ್” ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜೊಬಾಟ್ 

ಘಾಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್. | 



ರಾವ್ಲ್ಲೆಗಡೆಚ” | oe e ಅಪ್ಲ್ಯಾ: 08 
ಹೊ-ಸಾನಾನ್. ತಕ್ಕ ಣ್ ಆಪ್ಲೊ, ಬಂದೂಕೊ ಸಾ 

BB. ಕುಮ್ಗಾರಾಚಾ ಗಾಲಾ ಭಿಯಾನ್ ಬ್ದ = 

“ತುಮಿ, ವಿದೇಶೀ. ಪರ್ಕಿ. ಜೆವಾಚೊ ಉಂಡೊ. ಖಾತ ೨: 

ವಾಯ್ಡ್ ಪಿಯೆತಲ್ಯಾಂನೊ, win ಮುಖೆಲಿನ್ ಮಾವೋನ್ ಸಾಂಗ 
ರ್ಲ್ಯಾತ್ವೆ ತುಮಿ? ಆ ತಾಂಚ್ ನಿಕಳಾ ಹಾಂಗಾಚಿಂ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾ 

ತುಮ್ಚೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಹಾಂವ್” ಮೃ ಣಾಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಃ 

ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ: ಹ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲಾ ಯಾ. ' 

“dan, ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್,” 

ಸೈನಿಕ್ ಆ CA Od, ಸು ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ, ಆನಿ « ಅಪ್ಲೆ 4 ಬಂಧ 

ಕೆಚಾ nis ಕ್ಸಾನ್ ತೊಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಹಾ oF, on 

“ವಿದೇಶೀ ಧರ್ಮ್ಮಾಚಿಂ -ಸುಣಿಂ” ಮ್ತ ಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿರಾಪ್ತಾಲೆ ತ್ರ ಭಿಯಾ 

ಥರ್ಥರೊನ್ ಲೋಕ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ಲೊ ಧಾಂವ್ಚೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮಾಶ್ರ್' ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಉರ್ಲ್ಲೆ. ಆಲ್ಪಾ 

ಭುರ್ಗೊಯೂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. | | | 

ಸ್ HOG, ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ' ದಿಸೆ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್. ಮೊನ್ಸಿ ಕೊಡ್ ATW ಧವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲೊ > -ಭಿಯಾ। 

ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ 'ಕ್ರೋಧಾನ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸಿಬೋರಿಯವ ಆನಿ ಹೊಸ 

ತಶಿಚ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಧರುನ್. ಹೊ-ಸ EE ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಹೊ-ಸಾನ್ಯಿ 

ತಾಕಾಚ್ ದುರ್ಕುಟೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ಉದೆವ್ನ್ 'ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾ 

ಕುಶಿಚಾ ಜನೆಛಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ಚ* ಪಡ್ತಾ ಿ ಂ ಆನಿ ತ್ಮಾ ಪ್ರಕಾಸಾಂತ್ ಧನ 

ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಆನಿ Qed, ಸೆಮವಸ್ತ್ರಾ ಚೊ ಹ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ 

ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರಾಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿಕ್ಯೂ ಹೊ- as ಆಸ್ಲ್ರೆ. ರಾಗಾನ 
ಭರ್ಲಲ್ಯಾ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಮೂನ್ಸಿಇಕೊರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಹೊಸ್ತ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಕ 

ಮಾರ್ಸ್. ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ "ಿಚೋರಿಹುಮ್ ವೊಡುನ 
aye ನೆಕ್ — AD 
Ge) 4 PEF Woo , 

| 

| ಕ 
ಸಾಕ್ರಾಮಂತ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಭಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ : ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ 

ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ ತರ್ಯೂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆನಿ ಘಟ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ- 
ಪುಣ್ ತಾಚಾ ತಾಳ್ಕಾಂತ್ ರಾಗ್ ನಾತ್ಲೊ ps . [3 ಹ 7 pe 
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ಹೊ-ಸಾನ್, ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮಿಸಾಚೊ ಭೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಭಾಗ್. 

ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತ್ಲೆಶೈ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಆಲ್ವಾರಾಗಡೆ ತುಂ ರಾವ್ಲ್ಲೂ ಯ್. 

ಹಿಂ ಸತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್ ತೆಂ ತುಕಾ 

ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಂವೆಂ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂಯ್--ತುಂವೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ 

ಹೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್; ದೆಕುನ್ ದೇವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಗುಂಚೊ ನಾ”--ಮ್ಮಣಾಲೊ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು. 

ೂ-ಸಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ: “ದೇವ್ ನಾ--ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

ತೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.- ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟಯ್ಲೊಯ್. ಹಾಂವ್ 

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಟಿಂಚಾ ಸಾಂಕ್ಸಿಂನಿ ತುಂವೆಂ ವ್ಹಾ ಕಾ ಸಾಂಪ್ಹಾ oe, ಯ್. ತು 

ಮ್ಹಾಕಾ ಜೇಂವ್ 'ದಿತಾಲೊಯ್' ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾತೈೆನಾಸ್ತಾಂ 
ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಲಿ. ತುಜ್ಕೆ ದಯಾಳಾಯೆನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಚೊರ್ಲೋೊಯ್. 
ಪಾತಕ್ ಕೆಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಂವೆಂ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ “ದೆವಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಂವೆಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಗಿನಾ.” 

“ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್? ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊಠ್ ಸ್ವಷ್ಟ ಉಲಯ್ಲೊ; 

“BO ದೇವ್ ಆಸಾ ವ ಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ಯೂ 

ತಯಾರ್ ಆಸಾ 

“ತುಂ ತುಕಾಚ್ ಫಟಯ್ಕಿ.”  ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. “ಪುಣ್ 

ಹೆರಾಂಕ್ ಫಟಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡಿಸೊಂ ನಾ. ತುಕಾ ತುಜಾಚ್ ಘರಾ 

ಕೈದಿ ಕರ್ನ್ ಕ ಹಾಂವ್--ಆನಿ ತುಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ಸಹಾಯ 

ಕಾಕ್ಯೊ. .ಆನಿ ಮುಖಾರ್ a ಸುವಾತೆರ್. ತುಜಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ GA ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ 

ದೆವಾಂಚಿ ಪುಜಾ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂ ೦ವ್ಚಂನಾ. ಡು ಪಾಟ ಸ್ಲಾವ್ಲಾ 

ರಾಂಕ್ಯೂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಜಯ್ಸ್ ಜಾತಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಎಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ಚ್ ಹಾಂವ್ 

ಧಠ್ತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಲೊಂ. ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಾ ದೆವಾಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ 



oe 

ಕರಾ.” Ky 5 

 ತಾಂಬ್ಲಿ ಸೈನಿಕ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಜ್ಯೆ ಗ್ರಾದಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತ ಉ 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಲ್ವಾ ರೀನಿ ಆಲ್ತಾರಾ ವಯ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜ್ ಲೊಟುನ್ ಇ 

ತಾಣಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರಾ ದಯಾ 2 ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕ್ರುಸಿಫಿಕ 
ಅಪ್ಲೈ ಬಂದೂಕೆನ್ ವೊಡುನ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಪಾಂಯಾಂ 
ಮಸ್ತಿ © ತಾಣಿಂ. 

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಾನಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಥಂಯ್ಡ್ ಎಕ್ಕೆ ಕುಶಿನ್ uid 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 380 850 ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ರಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಸ SX, ಯಿತ್ಲಾ ಕ್ 

ವೊಳಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಠೂ *ಘಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹ ಸಣ್ 

ಚಿಂತುನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾಲೊ ತೊ. ' ಪುಣ್” ಹರರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ na, ಇರ್. 

`ಗಬ್ಬು ತಾಕಾಚ್ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಆನಿ ಸಾ ವಚ್ ಮ್ಹ ಣ್ 

ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾಲೊ. : ಮೊನ್ಸಿಣಕೊರಾಕ್' ಕುಮಕ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಮನ್: ಯೆತಾಲೆಂ ಫಾದರ್ ways ಪುಣ್ ವಾಟ್ ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ" 

BQ, ಇಕೊರ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೊ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ 'ಕೊಂತಾಚ್ಕೊ 
ಮಣಿ ಗಳವ್ನ್ nina ರಾವ್ಲ್ಲೊ. 

“ಚಲಾ: ಮುಖಾರ್.” ಹೊ-ಸಾನಾನ್. ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸ ಮ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ee ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಗಡೆ ದೊಗ್ `ಸೊಜೆರಾಂನಿ. 

ಯೇವ್ನ್ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಭ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲೆ. ಆನಿ ತಾಕಾ "ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘುಂವ್ಚಾವ್ನ್ ಹ 
ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಫುಡ್ ಕ "`ರಾವಯ್ಲೊ. 

“ಚಲ್ ಮುಖಾರ್, ವಿದೇಶೀ ಪೆಟ್ಯಾ.” ಬೊಬ್ ವರಾಡ್ಲಿ ABQ, 5 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಬಂದೂ ' 
ಕಚಿ ಧೊಮೊಸ್ ತೊಪ್ತಾಲೊ. ಸೊಜೆರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ' 
ಗಬ್ಬು. ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಕೊಪೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ' ಘರಾಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ 

೦ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾಗಡೆ ಪಾಪು ಚ್ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ದೊಗ್ಯೂ ಯಾಜ 
ಇಂಕ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಿತರ್ ಲೊಟುನ್ By ಇಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಆಪ್ಟನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ. 

ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಹಾಲನಾಸ್ತಾಂ eves ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ. 
ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ: het ವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ. 

a 

By ee ಡು] ತಕ್ Se ಚಾಹ 



tes ತುಮಿ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಆತಾಂ ಕತೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ = ಮ್ಹ ಣ್ ಹೌ a 

ನ್ ̀ರಾವ್ಲಾಂ--ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸ್ಸಲಿ ಆಲೋಚನ್ಯೂ ಯೆನಾ.” “ವಿನೀತ್ 
ಹಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 

ಸ್ಥ “ಅತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ಯೂತ್ಸಾಧ್ಕ್ ನಾ, ಕೊಣಾಕ್ಯೂ ಸಾಂಗೊನ್ 
os ಡುಂಕ್ಯೂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ಗೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂ--ಮ್ಹಾಕಾ 

ಸ ಕೊಣೆಂಯ್ ಧೊಸ್ಹೆಂ ನಾಕಾ.” ಅಶೆಂ ಮ 2 ಣೊನ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು 

| hos ಥಾವ್ನ್ “ವಯ್ರ್: ̀ಮಾಳಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. 

= ಇ “ತುಮ್ಕಾಂ ಜೆವಣ್ ಹಾಡುಂ?” 'ರಾವಾ್ಲಗಡ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 

ee. yon” ಜಾಪ್ QO ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ. ಫಾದರ್ 

೫1 ನ್ BOR, ಪಳೆಂವ್ಹಾ ಆದಿಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ 
" ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ಯೂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. = 

“ಹಾಕಾ ಜೆವಣ್: ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ಗಿ ತುಮಿ?” ಮೆಜಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಗಲ್ಯಾ 

' ಬೊಶಿಯಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಮೊನ್ಸಿಇತೊರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕಲಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ 

ಸಕಾಳಿಂ ತೆಂ, ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ; ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಫಳ್ಹಾರಾಕ್ 
ಆಯಿಲ್ಲೊ. ` 

en “ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಫಾದರ್--ಕಳ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

: ತಿತ್ಲೆಂ. ಕಾಮಾಚೊ ಎಕ್ಲೊಯೂ. ದಿಸಾನಾ ಆನಿ ಬೊಟ್ಟೆರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಅನುಭವ್ ಆಸಾ?” ಅಲ್ಲ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಳೊಂಚೆಬರಿ ಜಾಪ್ AO 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ; 

“ಆನಿ ಹರ್ ಖಂಚಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅನುಭವ್ ಆಸಾ?” ನಂಜಾಳಿ ಜಾಪ್ 
ದೀವ್ನ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇತಕೊರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಾರ್ಪ್ ಉಕ್ಸುನ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಉಂಡಿ 

' ತೊಂಡಾಂತ್ WHO. ತೊಂಡ್ ಸ ಸಗ್ಗೆಂಚ್ ವಿಕಾರ್ಲ್ಷೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗಾರ್ಪ್ ' 
ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

“ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕ್ಯೂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಎಕಾ ವೊರಾ Toho ತುಮಿ 

| ಆಯಿಲ್ಲಾ. ತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್. ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವಾಂತ್ GAND,0, 
ಎಕಾ ಪೊರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ” ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ 
.. ಜಾಲೆಂನಾ, 

Es \ 

ಬ ತ್ 1 

ae ಟೆ ಕ್ ಕತಾ! RY 



“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕೂ ee ಸಾ: 

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ado ಕರ್ಹೆಂ ಮ್ಹಣ್ 'ಕಳ್ತೆಂನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. 1 

ಜಾಯ್ದ ಜ್, ಜಃ ss 

“ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ ಗಾಡ್ಜಾಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ. ಜಾಲ್ಯಾ 

ರ್ಯೊ, ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡಿನಾಕಾತ್ ಹಾಂ a 18 ರ್ ಜಾವ್ನ್... "ಉಲಯ್ಲೊ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. go ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ 
ಮೊನ್ಸಿಇತೊರ್ ಕೆದಾಳಾಯೂ ತಸೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತ ಜಾಣಾ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ 

ಆತಾಂ ಚಡಿತ್ ಕಾರಣ್ಯೂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. RAINS 

“ತುಮ್ಚಿ ಜ್ಞಾ ಹಾಡಿಜಯ್ ಹಾಂವೆಂ?” ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ಶೆಂ ಏಚಾರ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುನ್. ಸ | RON 

“ಹಾಡಾ, ಹಾಡಾ, Wo, Soon ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? , ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ' 
ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾತ್?” ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇತೊರ್. 

ae ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್ಯೂ ನಾ ನ್ಹಯ್ವೇ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್] 2” sak ; 
ಬನ್ನು ಸತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. 
ತೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಭಾಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಂಚಿ ಜೊಶಿ ತೆವ್ಕಿನ್ 

ಲೊಟುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್: “ನ್ಹಯ್, ತೊ : 
ಬೊಟ್ಲೆರ್ಯೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ |! ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ | 
ತಾಚಾ ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ! ತೊ 
ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹು ಧಾಂವ್ಚೊ ಶೆ ಆನಿ ತೊ 
ಹೊ- -ಸಾನ್, ಮ ಜೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ಪೂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ 'ಪಾವೊ ಚತ 
ಉಲಮ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ae 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ-ಸಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾ ಫಾದರ್...” ಮ್ಹುಣಾಲೊ” 
ನ್ನು, ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚಿ ಮತ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಘುಂಪ್ಯಾ 33, ಬು | 

ಚಿ ಗ 

SQ, ರಾತ್ ನಿಜಾಕ್ಯೂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಘರಾಂತ್ರೆ ಕಾಮೆಲಿ 4 
ಎಎಕ್ಲೊಚ್ ಸಾಂಗಿನಾಸ್ತಾಂ mong, ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಗೇಟಿಗಾರ್ಯೂ ಮಾಯಾಗ' ' 
ಜಾಲ್ಲೊ; ಆನಿ ತಾಚ ಸಾಗ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರೂರ್ OAD ಸೈನಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಂದೂಕ್ ' 
ಪಾಟಿರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಗತ್ ' 
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ ಬರ್ಕೊ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಂದೂಕೊ ' 
ಆಸ್ಲೊ ಶರ ಶಲ ಜಾಲ್ತಾ © ಸಾ 

ನ ಲ್ಲ್ಯೂ--ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕ್ ಸೈನಿಕಾಂ' Moat, ಸ್ 



ಸ 

8 ೯ ಸಲ್ಫೊ ಆ. ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತೊ ಗಳ್ಳುಂಚೆ ನಾಂತ್ 
ee 

ಗೊಂಕ್. ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಚಿಂತ್ತಾಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 

ಕ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಸೊರ್. ಅತಾಂ ವ್ಹ =, ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ: ತೆಂ 

'ವಾಡ್ಕುಳೆಂ ತೊಂಡ್ ಆತಾಂ ಜಾಲ್ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಹೊ- ಸಾನ್ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಮೆಳಾ ನಾ 6-7 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಲ್ಲಾ ನ್ ಭುರ್ಗೊ ತೊ. 

ಸಿಕೊಳಾಚೆಂ ಪರ್ಸ್ ತೆಂ" ಆನಿ ತಾಚಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಾಯಕ್ಕ್ ತೊ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 
| ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ .ಪಾಟಿಂ' ಆಯಿಲ್ಲಿಂ... ಹಾಂವ್ 00H 28, 

ರ್ಕೆಟೆಗಡ್ವಾನ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ, ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ರಡೊನ್ ಆಸ್ಚೊ 
ಳೆಲೊ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ., ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಲೊಂಕ್ಹಾಚಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣೆ 

ಇಕ್ರಾಮೆಂತ್. ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊಂ ಆನಿ ತಾಂಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಗಾ 

3,055 ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮೊರೊ 

ಸಂನಿಸ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಭೈಂ. ಆಸ ಲಂ ಮಾ ಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಧರ್ಣಿಚ್ಛ 

ಸುಳಿಂತ್ಚ್ ತಾಚೆಂ ತಡ ಧುಳಿನ್ word, ಆನಿ ತೈ ಧುಳಿಚೆರ್ - 

ಸಖಾಂಚ್ಕೊ ರು ವ್ಹಾಳ್ಲ್ಲೆ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಧರ್ಣಿರ್ 

ಗಾವ್ನ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಟು ತೊ ಕೊಣ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಸವಾಲ್ 
Oo. ಅಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ 
ಕಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಬೊಟ್ಟೆರಾನ್ ತಾಕಾ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೊ.* ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ 
ಖಸ್ತಾಯ್ಕಿ: ತಾಕಾ ಘಾಲಿ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತೊ 
ಗಾಂವಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತೊ -ಆಸ್ಲ್ಲೊ...... ಗಾ 

“ತಾಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ಕಸೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಕಾ?” ಫಾದರ್ 
INAS" ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ--ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ಚ್ ಮಾಗೊನ್--ಭಾಯ್ಲಾ so ತೊ ನವೊ ಪಾರ್ಯಾ ae 

ೊಜೆರ್ ಜನೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಶಾಂಕಾಂಚ್ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. 

"ತಾಚಿಂ 'ಮಾಗ್ದೆಂ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ--ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್ ತಕ್ಷಿ 
BOOB, ಯ್ಲಿ ನಾ. ವ ಯ್. ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಶಹರಾ 
ಗಾವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಆಪ್ಣಾ 
ಂಗಾತಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತಿಂ. 
ುಜಾಚಾ ಗುಳ್ಳಾಂ-ಫಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕವ್ನ್ Fone, ತಿಂಯೂ ಧಾಂವೊನ್ 
1.1೫% 2 

a “ತಾಣಿಂ.. ಭುಗ್ಯಾ ಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಲೊ ನಾ?” ಜನೆಲಾಚ್ಯೆ 
ಪಳೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು; 



ಪ್ರಣ್ ಭಾಯ್ರ್) ತೊ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ತಾಂಕ 

ಬಂದೂಕ್ ಸಾಡು 0 ಹಾರರ್ ಅಸ ಲ್ಲೊ. 

ಚೆರ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ: ಬರ್ಕಾಕ್ “me, ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕ ಶಾಕಾ' 

_ ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಇ ಹಾಂಗಾಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ. 

'ಸಂರು ಕೆಲೊ ತಾಣಿಂ ಆನಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಕಾ ತಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. | 

ಮೊನ್ಸಿ ಇತೊರಾನ್ ಅಧ್ಯಾ ೯ರ್ 'ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತೊ 'ರಡ್ರಾ Ba we 

ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಘಮಂಡೀ ಸಂಯ್ಚ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ತಾ ಲೆಂ 

“ತುಮ್ಕಾಂ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ಫಾದರ್, ನ ಇಲ್ಲೊಸೆ ಸೊ ವಿಶೆವ್ ಫೆಯಾ” 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ ಬನ್ನು ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚಿ ಮತ್ ಹೊ-ಸಾನಾ : ಥಾವ್ನ್ 

ಪಯ್ಸ್ ವ್ದ 02, ಉದ್ದೇಶಾನ್. 7 

2, ಯ್, ಮೊನ್ನೆ ಇಕೊರಾಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ವಿಶೇಸ್ 

ಗ್ರ ಲಿ. ಆದ್ಲೈ ರಾತಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಚೆ ಸೈನಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ 

`ಭರ್ಲಛೆ. ತಾಂಚಾ ಹಿತಾ ose “AA, ee "ಗೊಬ್ಬಿ ಆನಿ ಗಲಾಟೊ ಆಯ್ಕಾ ತಾಲೊ. 
೧೨ ೧೨ 

ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹ ತಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ರ ಲೊ ಕೊಣ್ ಯೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳಿ 
ರಾತ್ ಜಾಗೆ ರಾವೊನ್ಂಚ್ ತಾಣಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ 'ಪೊರಾರ್ 

ಊಟೊನ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಮೂಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಸ ಬನ್ನು ಎಕ್ಲೊ 
ಮಾತ್; ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ ಚ 

06 awd 4 K ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ' ತಲ್ವಾರಿನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್. ತೊಪ್ಲೆಬರಿ 
ಭೊಗ್ತಾ” Dd, 50, COD ಮೊನ್ನಿ ಉತ್ತರ್ ಖಂಯ್ಗಿ ಪಳೆವ್ನ್ J ವ್ಯಾ 33 ೩ 

"ತೆಂ ಖರೆಂ ಫಾದರ್” : ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ. ~~ = 11 
ಕ oa ನ pe ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ” Bd, ಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್, 

a) NT Weed em me, = Cove ಸಾನ್ ಬಕ್ ಇಲಭಾರ್ಣ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್, ಹಾತಿಂ ಧುಳಿಂತ್' = 

ವಿಂಚ್ಲ್ಲೆಂ ee ತೆಂ. js ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಮುಖೇಲ್ಪ ಣಾಜಿಂ ಖುಣಾಂ ಘೆವ್ನ್ 

ತ್ ೧3೨75 ೧೫ಸಿ 
ು ಜಾ 1 ತ್ತೆ ಲ.) ನ ಸಕತ್ ತಾಚೆ, ಥಂಯ್ ಆಸಾ, yi ವಾ 
fe ಗಿ) ಕಲ್ ಆಸು = ಹಿ ಇ ಹ 

ಜು ಸತತ ಮ್ಜಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. sda: ಕಾ wo oh 
ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲೆಂ. ಮಜೆಂ ಸ ; 4 WS ಸಜ ಜೆಂ ಸ್ಕಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್: 'ಯೋಗ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಾ 
ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಯಾಕ್ ವೆವಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲಾ ಪ್ರಾಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ ನಲಂ. 



ಕ್ಯ ಪಾಸ್ ಚಡ್" ಕಾಮ್ ತೊ ಕಠ್ತಲೊ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ eo ಕಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ ತೊ ಹ್ಯಾ "ಲೊಕಾ BG, ಚ್--ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ಯೂ 

'ವಿದೇಶೀ.... ಸ ೆ 

 ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ವಂಜಾಚೆರ್: ಬಳಾನ್ ದವ್ರುನ್ 
ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. “ಹ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್--ಹೊ-ಸಾನಾನ್ 'ಹಾಂವೆಂ 

ವರ್ಸಾಂನಿ tg, ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕ್ರಿಸಾ ಪಾಠಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಮೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಎ 

ಚಿಂ ವನ್ ವೊಡುಂಕ್ ತೊ ಸಕಾ ಲೊ-ದಾದ್ದೊ ಜಾಂವ್ ss 2, 
ಚೆಂ ಮನ್ಯೂ ತೊ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥಂಯ್ 

ಕಾ ಆಸ್ತಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ, ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ. "ಹಾಂವ್ ಯಾಜಕ್ . 
ಿಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಂ' a2. ಣ್ ತಾಣೆಂ BDF AMPS] , ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ' ಭೊಗುಲ್ಲೊ.... ಎ | 

.. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಒಣ್ಕೊನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ಮನಾಂತ್ಟ್. ಚಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್. 

a “ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಎಕ್ಸೊರ್ಜ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ 
ದಿಸಾ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಕಿತ್ಕಾ ಕ್ಗಿ' ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ--ಕಸಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಅತಾಂ ಉಗ್ಗುಸ್ ಯಹಾ. ಆನಿ ದೆವಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಜಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ 

ಥಂಯ್ಸರ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಆಲ್ತಾರಾ ಮುಖಾರ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್ ಮಾಗುನ್ ಆಸ್ತಾಂ, 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ದಿಂಬಿ ಫಾಲ್ಲೆಬರಿ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ಹ ನ್ 

Beas, ಘುಂವ್ಹಾಯ್ಲಿ ಅನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹೊ- ಸಾನ್ ದಿಂಬಿ ಫ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ 
ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ಸೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ 
ಆಧಿಂಜ್ ತೊ. ಉಲಯ್ಲೊ: ' "ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಬರಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ 

“ವ್ದ ಯ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಹಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ ಹೊ-ಸಾನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ. 

ಸಾಕ್ರಾಮಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುನ್ಂಚ್ ತಿಂ -ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. 

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ “sm. ಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಖಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಕರುಂಕ್ 

ಜಾಯ್ಡಾ ತ್ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ” ಹೊ-ಸಾನ್ ಕಠ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ...... He 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಓಂಠ್ soon ಪ್ಹಾಲೆ, ತಾಚಾ ದೊಳ್ಳಾ 08 ದುಖಾಂ 

“ತುಮಿ ವಿಶೆವ್ ಫೆಯಾ ಫಾದರ್,” oe ಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ಮೊನ್ಸಿಣಕೂ 

ರಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತುನ್, ' ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಆವಾಜ್ ತಾಚಾ ಕಾನಾರ್ 

ಪಡ್ಲೊ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್. 

ಪುಣ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಕ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಪರತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ 



ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಹಾಂ... ಡ್ ತ 

ಲಾಗ್ತಾನಾ ತೆಂ ಸುರು ಡೌ. ಗಿ ಕಾಯ್. ಶೇಕ್. ಕ 

ಥರಾನ್ ಕಷ್ಟಿ ತಾಲೊ. ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾ at ಧಾಂವಾ > 

“ತೊ ಹೆರಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪೊಳಾಪಳ್ — ಉತ್ತ 

ವೆಚ್ಕೆ ವಾಟೆನ್. ಮಿಡ್ಕಾ sors ಹಾರಿಂಬರಿ ಹ್ಯಾ. ' ಶಹರಾಕ್. ತೆ. ಪಾವ್ಲೆ. 

ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕ ಸಾನಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಕೊಣೆ' ಸಾಂಗೊನ್ 

more 2 ಆಮ್ಟೆ ಭಿತರ್ ಕೊಣ್ ಪ್ರಣ್ಯೂ ಎಕ್ಲೊ ದ್ರೋಹಿ ಆಸ್ಲಿ 

ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಸ ಸಾನಾಟಿ ಇಷ್ಟಗತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಪುಸ್ಲಾಯ್ಲೊ. ತ್ತ, - 

ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಳಾರ್--ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಸಕ್ಕಡ್ ೩ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಆಜ್ಕಾಲ್ ಸದಾಂಚಿಬರಿ' ನಾಸ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ ಮಾತ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾ "os? ಸವಾಃ 

ಲೆಂ: "ಹೊ-ಸಾನ್. ತುಂವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂತ್ ಖಂಚೆಂ ಪ್ರಣ್ಯೂ ಪಾತಕ್ ಸಾ 
a 

ಇಸ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲಾ ಉಯ್?” 1. ©] ab 

“ನಾ ಖಂಚೆಂಯ್ ad.” waa ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. 

“ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಫಟ್ way. . ಕೊಮುನಿಸ್ತಾಂನಿ 

ಟಿ ಮಾರುಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ......' EL 

ಬಸ್ಲ್ಹೆಕಡೆಚ್, ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್, . ತಾಚ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ 
ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲೆಂ. ಖಾಣ್ ಥಂಡ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುತ್ತ 
ಇಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊನಾ. ತಾಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಮ್ಲ ಹಾಲೆ 

ತೊ: "“ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರೈ ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಫಾದರ್? ಹೆರ 

ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ, ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾವೇ?” A 
A 

G 

<i 

ಮೊನ್ಸಿಇತೊರಾನ್ “ತಾಕಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲೊ: “ತಾಣಿಂ ' ಸಾಂಗ್ 
ತೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ? ' ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ' ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲೆಂನ್ 
ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ! 

ಮ್ಹಜಿ ಶಿಸ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಜಾಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ. ತೊ ಆತಾಂ ಸೊಭಿ 
ತರ್ನಾಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ ಆನಿ ತೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಕೊ 

ವಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಡ್ ಯೇಕಿವ್ಕ್ ಸಾಧ 
Cl” ಜಾ © APN TARA ಆಸಾ py ಹಾಂವೆಂ es ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮನ್ಶಾಕ್ ಇತ್ತಿ ರಕರ್ಷಃ 
ದಿಸ್ತಾ ಕೆ ತೂ ಆಪುಣ್ ಸರ್ಗಾರ್ಚ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಲ ಣ್ ಚಿಂತ್ರಾಆಪುಣ 

ಯಮ್ಯೊ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ... ೫ 
— ಗ 

Gl a £2. ತ ac ol Oo 

| 3 

= 

3 
ree! 

ಡೂ. 



bi ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಕ್ ಇಚ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇರ್ ದರಿ tes ್ರ್ರಂ. ಉಲಯ್ಲೊ BO 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಬಸ್ಛಿಕಡೆಜ MAA. 11] ce 

a “ಹಾ ಕಾ #0 ಸಕ್ಕ ಡ್ ಕಳೆ ನಾ, ಫಾದರ್, ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ಯೂ : 

"ನೆಣಾಂ, ' ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಸಾಂಗಾಶ್ಯೂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ:..... ‘ 

A ಸ್ತ್ರೀ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಶಿಕಂವ್ಸ್ ಸ ಸಕ್ತಾ, ಆಪ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಖೆಳ್ 
se, ತಿ, ಜೊ -ಸಾನಾಲಾಗಿಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ' ಹೊಟ್ ಖೆಳ್ BF. ' ಆಮ್ಚಾ 

© ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ. ಏಕ್ ಚಲಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಜ್ಕೆ ಮಾರಿಫತ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ 

FROM ON, ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂದ 
| 'ರ್ಭಾರ್ ಬಚಾಪ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ತ್ಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೈ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ತ ಪುಣ್ ಹಾಚೊ "ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆ 

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೊ... ಚಿಯಾಂಗಾಚಿಂ ಸೈನಂಂ ಕೊಮು 
' ಸ್ಟಾಂಕ್ ಲ1ಣಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಫಾ ae ವೆಳಾರ್ ತೊ ಕೊವಬನಿಸ್ತೂಂ ಸಾಂಗಾತಾ 

' ಧಾಂವ್ಸೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರವ್ನಾ Dado 'ಶಾಣೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ವಾಚ್ಚಾ ನಾ 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಲೆಂ. "ಪಾಕ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಅನೇಕ್. ಕೂಸ್ ಪಳೆಜಯ 

ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹಿತ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್) Os, (ಕ್ ಸಂಸಾರ್ GAD ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕ 

ಆನಿ Bo ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪುಣ್ 'ವೆತಾಂ' ae ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪುಣ್ 

ಬೊಸ್ಕೊ ಶಹರಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ 'ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ 
7 pA 

WHS ಮ್ಹಣ್ ಕೊಪಬನಿಸ್ತಾಂನಿ ತಾಕಾ ಫುಸ್ಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ತೆ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ, ಹೊ-ಸೂನಾಚಿ ಚತುರಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿ ಲ ತಾಣಿಂ... ಮ್ಹಜ್ಯೆ 

ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಚೊರ್ಲ್ಲೊ ತಾಣಿಂ... x 

ತ ಸಯ್ತಾನ್ ner |”, ಆಪ್ಲೊ {068 ಅರ್ನುನ್ ಉದ್ಗು ರ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ. ಇತ್ಲೊ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೆ, ಜನೆಲಾಕಡ್ಡಾ 

| ಸ್ನೆನಿಕಾಚಿ ಅನಿ ಗೇಟಿಕಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಾಜಾಚಿ ತಾಕಾ ವಿಸರ್ ಪಡಾಲ್ಲಿ 



“ವ me ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರವ್ನ್ ೦ಚ್ "ಪಿಳ್ಳ. ` ಬಾಪಾಯ 
ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಪೊಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ 'ತೊ DR, ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೊ | 

ಬರಿಂ ಕಾಗ್ದಾ 0 ಬರಯ್ತಾ ಲೊ ತೊ ಮಾ ಕಾ, ಪುಣ್ ತಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ "ಈ ಜೆಂ ಕಾಳಿ 

ಮಾತ್ರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಚೂಕ್, ಸಂಗ್ತಿ ತೊ ಶಿಕ್ತಾಲೊ, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು... 
ಏಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪುಣ್ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆ ನಾಮ್ಲಣ್ ಮ ರಜಾ ತೊಂಡಾರ್ : 

"ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಬರಿ ಮ್ಜಾ ಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಆನಿ ತ್ಕಾ ಚ್ 'ದಿಸಾ ಆಯರ್ಲೆಂ. | 

ಡಾಕ್ ಪಾಟೆಂ "ವಚೊಂಕ್ ರಜಾ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ದ ಡಿಲಾಂಕ್' ಕಾಗದ್ : 
ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. , ಸಾಡೆ-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂಗಾ ನಿರ್ವಳ್ 4 

ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವಾಕ್: ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೊರ್ಬೆಂ ಬರೆಂ. ' 
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆ ್ಲೆಂಚ್ ಉರ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ- ಸಾನ್ , 

ಮ ಜೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ : ತರ್, ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೆಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಧುರೆಂ ' 
'ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿ 4 | 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದ್ಲಿ ಭುಂಯ್. ಹಾಲ್ತಾ - ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಸಾಜ 

ಬನ್ನುಕ್. ಮೊನ್ಸಿಣಕೊರ್- ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಫುರ್ಪರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ರಾಲೊ ತೊ; 
ತರ್ಯೂ ತೊ DA, ಫಾತ್ರಾಬರಿ ಘಟ್ ಆನಿ ತತ್ವಾಂಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ 

“ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್: ರಾವಾಜಯ್. ಪ್ಲುಣ್ ಕಾಡ್ಲಿನಾಲಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ 
ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ನವ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ “'ಮಾಜಕಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾ one 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ: ತುಂಚ್ ತೊ ಯಾಜಕ್......” § 
“ಏಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಬೊಡಿ...... ” ಅಪ್ಲೊಚ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ ಪಾದರ” ಬನ್ನುನ್. 
“ತುಂವೆಂ an ಳೈಬರಿಚ್.” ಪಾಟಿಂ ಉತರ್ ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾನ್. 
ಸಲೊಗಿ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಜನೆಲಾ' 

DFO ವಚೊನ್, ಗೇಟಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 'ಥಂಯ್ದೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ತಾಕಾ 
೨ರೀಕ್ ಕಾಂಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.  ಗೇಟೆಲಾಗಿಂ ಎಕ್ಲಿ ತರ್ನಾಟೆ ಚಲಿ ಉಬಿ "ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
WOO ತಿಕಾ ಆಡಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಬಂದೂಕೆಚೊ ಧೊಮೊಸ್ 
ಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾ Fa ತೆಂಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 
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“ಸಾಯ್ಬಿಣಿ 'ಮಾಯೆ |” ಮ್ಹ at ತೊ ಆಕಾಂಶೊನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಾಚೆರ್ 
0 

ಖುಸ ರ್ಸಾಚೊ 'ಫುರ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. “Aon 

“ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ' ಜಾಲೆಂ?” ಘಡ ಡೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್. 
* ಜಾಲ್ಲಿಂ ತಾಂತಿಯಾಂ ತೊ ಆತಾಂ ಖಾಂವಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. . ಜ ‘ m 

“ಗೇಟೆಲಾಗಿಂ ಕೊಣ್ಗಿ ಆಸಾ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆನಿ ಜನೆಲ್ 
೬0) 

ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೀಂವ್ ್ಯ ಲಾಗ್ಲೊ: 

EL Oo a 



ಆ 
ಈ 4 

ಟಿ ad ಕೆ 

ತು ಸುಂ ಹಗ ae aie Le TCC AAO een) Mae, Pe 

ಸಯ್ತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ 'ನಿದಾನಾ ತ್ rash 27 

Re ಲಾನ್, ಚಲ್, ರಾವಾನಾಕಾ ಹಾಂಗಾ, ತುಜಾ ಫರಾ 'ವಚ್.” 

. - ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಅಸ್ನಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಕ್ ಕುಶಿನ್ ಲೊಟ್ಟೊ. ' ಆನಿ 

.. ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ 'ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಿತರ್ 'ಶಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ. 
“ಹಾಂ ಕಶೆಂಯ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತುಮ್ಮಾಂ....,.” 'ಉದ್ದಾರ್ಲೆಂ ತೆಂ. 

: ಫಾದರ್ .ಬನ್ನುನ್ ತಾಚಾ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. “ಅಮಿ 
ಹಾಂಗಾ ii ಸ ಆಸಾಂವ್ ಸ್ಕೂ. ತುಜಿ ಜತನ್ ಫೆಂದ್ ಮ್ದಾಃ ಕಾ ಆತಾಂ 
ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. 

- ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ಹಾಸ್ದೆ Jom “ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚಿ ಜತನ್ ಫೆತಾಂ ಫಾದರ್; 

' ಹಾಂವ್ =o ಭಿತರ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತೆಂ. 

ಚಲಿಯೆಚೊ ತರ್ನೊ "ತಾಳೊ, ತಾಚೊ ತೊ ಮಧುರ್ ರುಪ್ಕಾಳೊ ಹಾಸೊ 

'ಲ್ಹಾರಾಂಬರಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಚರ್ತಾಲೊ. 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ' ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ 0. ತೊಂಡ್ 

| ತುವಾಲ್ಕಾನ್ ಪುಸ್ಲೆಂ.ಆನಿ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್.ಪಳೆವ್ನ್' 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಕಾವ್ದೆಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. “ಆಯ್ಲೊಂ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ 

ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ತೊ ಗೆಲೊ ಅನಿ ತೆಂ ಬಳಾನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಸೈನಿಕ್ ಪಾರೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಟ್! 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ aise ಆಡಾಯ್ಲಿ. 

- “ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಯೂನಾ, ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ಯೂ ನಾ” ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ತೊ. 

ಸ್ಯೂ ಲಾನಾನ್ ಸೈನಿಕಾಚಿ ಬಂದೂಕ್ ಹೆವ್ಮಿನ್ 5ಡಿ. “ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ 

ನಾಮ ಲ್ಯಾರ್ (ey ವಿಚಾರ್ಲೆ 0 ತಾಣೆಂ ಕಡಕ್ಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್, “ಹಾಂವ್ಯೂ ತುಜೆ 
ಬರಿಚ್ ಕೊಮ್ರೇಡ್, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ' ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಏಕ್ 

ನಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. 

“ಸಂದೇಶ್ ಗಿಂದೇಶ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.” ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಸೈನಿಕ್. 

ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಯೂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಯೂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ 

ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿ. 

ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಸೆ ಸೈನಿಕ್" ಆಪ್ಲೆಂ ಜೆಪೆಂ-ಉಕ್ಸುನ್ ವಾ್ 0 ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

, ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ "ಸಾಂಗಾತಿ ಸೈನಿಕಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. SE 

ತೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಧರ್ ತಾಕಾ.” ಅಶೆಂ ಸೂಚನ್ "ದೀವ್ನ್ ತೊ 
ಆನೈಕ್ಲೊ ಸೈನಿಕ್ ಪರತ್ "ಗೇಟೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ. 

ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ 
ಚೆಡ್ವಾಕ್. ದುರ್ಸೊನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ * ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ: ನಿಳ್ಕಾ 
ಸುತಿ” ಜಾಕೆಟೆಂತ್ ಆನಿ ಕಲ್ಲಾ ರವಾಂತ್ ತೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಧಿಸ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ 

Pa 



ಕೆ Se 

4 ತಾಂಬೈೆಂ' ಆಸ್ಚೆಂ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ." 

“ಸ್ಕೂ ಲಾನ್, BBB,” 'ಉಲಯ್ಲೊ ಇಟ 
ಮ್ಹಜಾ ಪಾಟ್ಲಾ ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್ಮೂ?” : ಫಾದರ್: ಬನ್ನು ನ 
ಉಖಯಿಲ್ಲೊ. “ಫಡ್ಬಶ್ಶಾ' ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಜ್ pas ಐರಿಷ್ ee 
ತುಣೆಂ. | 

ತಳೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 'ಮೊಗಾಚಾ' 2, ಣ್ ಆ ಆರ್ಥ್ಗಿ, ಫಾದರ್ 3ನ ತ ತಮಾಶಾ 
ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ “ಸನ್. ; ಡ್ನ ಬ 

ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹ ಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, “ಹೋಗಿ? ದ್ದು ಕ್ಕೊ "ಇಟ್ಸ್ ye ತ್ಡ 
ಮುಖಾರ್ MOOI, Bd WO ತುಕಾ ಕತ್ತೆ 'ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಡಿ ಹಾಂಬೆಂ? 

ದೆವಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ. ಮೊಗುಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್, 
ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.” | a 

“ತುಮ್ಚಾ 'ಧರ್ಮಾಚಾ ಪುಸ್ತ ಕಾಂಗಿ ತೊ ಸಬ್ಜ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ ಫಾದರ್. : 
aa, ಲಾನಾಚೊ ಸೊಭಿತ್ ತಾಳೊ ಕೊಣಾಕ್ಯೂ ಪ್ಡ ಯ್ತಾ ಲೊ... ॥ ್ಥ 

ಫಾದರ್ ಬಸ್ನುಚಾ ತೊಂಡಾರ್ 'ತಾಂಬ್ಸಾಣ್ “ತುಂವೆಂ tog, 
se ಮೋಗ? ನ್ಹಯ್ ತೊ.” | 

“ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಖಂಚೊ ಮೋಗ ಆ ಸಾ?” ' ಚೆಡುಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಪಣಾನ್ ಸವಾಲ್ 

ಕಸಲೆಂ. 

a OF ಬನ್ನು ಆತಾಂ oy ಜಾಲೊ: “ದೆವಾಚೊ ನಿತಳ್ ಮೋಗ್ ತೊ. f 
ಹಾಕಾ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಸಂಬಂಧ್ 'ಆಸಾವೇ?" i 

"ಆಂಕ್ವಾರ್ ,ಸಾಯ್ಬಿಣ್. ತರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ಹಯಾ್ವೆ?? ಪೊಶ್ರಿಪಣಾಚಿಂ ಸವಾಲ್ - 
ಉಡಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್, ; ah 

“ತಿ ದೆವಾಚಿ ಮಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಮೊಗಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್: ee 
ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ 83, ಸಲಿಸಾಯೆನ್ “wade Rev Pd 4 ಗೆ 

ಚೀನೀ ಭಾಸ್ 'ಫಭಾದರೀ ಬನ್ನು ಸಾಧಾರ್ಣಿ aah ೦ಚೆಬರಿ ' ಉಲಯ್ತಾ ಒಲ 4. 
ತರ್ಯೂ ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಸ್ಯೂಕ್ ಹಾಸೊಂಕ್ “803,0. Beit ಜ್ 

೧೨ | “ತುಮಿ ವ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ತುಮ್ಚಾ ಐರಿಷ್ ಭಾಷೆಬರಿ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಫಾದರ್ 
ಆಯರ್ಲೆಂಡ್ ಖಂಯ್. ಆಸಾ ಫಾದರ್?” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ತಂ 4 

“ತೊ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ Tor Uva, ದ್ವೀಪೇ, ಇಂಗ್ಲೆ ಂಡಾ ಥಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಶೆ ಬಿನ್. x ಡೆ 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್-ಗಾಂವ್ಚಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ನ್. ys 

ಸ 

% 

“ತುಮಿ ಥಂಯ್ 'ವೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ವೇ?” ಆಶೆನ್ 4 re) 09 A he ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್. BN Ne 



882, ರ್ 308, ann eg ne Bw oe ಪಳೆಲೊ ತಾಣೆಂ. 

ತಕ್ಷಣ್ “Rage ತಾಣೆಂ ಭಿಶರ್ ಕುಡಾಂತ್ spb. “ಅಳೆ ಥಂಯ್ಸ oS wae 

ಮ್ಮ ಜೈ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇನಾಕಾ 'ಹಾಂ! : ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ Xi 
ಚೆಲಾಗಿಂ' ಕಸಲೆಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ae ತುಂವೆಂ. ಆಯ್ಯಾಲೆಂವೇ ತುಕಾ?” 
ಕ್. ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ' 1 

4 ಸ್ಕೂನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. "ಉಪ್ರಾಂತ್: 'ತೊ ಕುಡಾಚಾ 
ಸರಾಲಾಗಿಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇಚೊರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊ, , ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ 
ನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ೈ 

ವಿ [ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಚ ಬಸೊನ್ « ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ಜಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ 

OF: 0. w -, 1 

ತ್ಲ “ಹೆಂ ಕೊಣ್? ಹೆಂ ಕೊಣ್ ಚೆಡುಂ oh ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಸ್ರ 'ಕೆಲಂ 

p ಣೆಂ ಫಾದರ್ 'ಬನ್ನುಕ್. 

4 “ತೆಂ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವಾಚಿ ಧುವ್ ಫಾದರ್; ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚಾ 
ಅಸ್ಸ ಲ್ಕೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಸ್ಯಾ ಸ್ಪಧಾಂಚಾ ಕೊಂಪೆಂತಾಂತ್ ಕುಜ್ನಾಚೆಂ' ಕಾಮ್ 

. N on 

| “moor ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ತೆಂ?” ತೈಚ್ ಕಠಿಣಾಯೆಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ 
ವಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚೆಂ. 

ಗ ' ಆತಾಂ AD, 'ಲಾನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ “ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 
ಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾ 30 ಫಾದರ್. ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್ಯೂ 

ೂತೊರ್ನ್ S800, sah 111011 | 



“ವ್ಹಯ್, ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರುನ್ ತುಜೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡ್ಲೆಯ್ 

a2 ಪಾಟ್ಲಾ ನನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಶ್ಫ್ಲಿವೆ ನಾಂ 
| ತರಾಳ 

ತುಕಾ? ಜ್ say a ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಯೂಕ್. 

“ವ ವ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಯೆನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ಮೂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಧಿ ನಾಸ 

ರಾವೊಂಕ್. ಜಾಯ್ನಾ.” ಸ್ಯೂಚಿ. ಜಾಪ್. a 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆತಾಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾ ಕುಶಿನ್ ಫಂಪ್ಲೊ. ಎ 

ಸಂಗತ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಡ್ಡಾ ಲಾಗಿಂ 2300023, ಪಾವ್ಟಿಂ. ಉಲಯ್ಲಾಂ ಫಾದರ್. : 

ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಬಾಕಿ ಆಸ ಸ್ರ ದೊತೊರ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ಶಿಕಯ್ತ ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಂ 

ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತಾಕಾ...... ” ಸ ಹ ಜಿ 

ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ಹಾಸ್ತೆಂ. ಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಆನಿಕ್ ಯೊ -ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ 

ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಫಾದರ್ ne 'ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

“2H O20 ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ಕೌ ರೆುವಕ್.: ಯೆತಾ ಫಾದರ್. - ತು | 

ಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ : ಜಾತಾ.” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕ್ಕೊರಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆರಂ--ತೊ . ತಾ 

ತೀಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಈಚಿತಾಶೊ. ಆನಿ ತಾಚಿ | ದೀಷ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಪೊಟಾಂ 

ಆಡ್ಡಳಾಯ್ತಾಲಿ. a . 

“ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ತರ್ಯೂ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ Fart 

“ತುಂವೆಂ -ಹೈ ಚಲಿಯೆಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾಯ್ "ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್ವೆ?” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಕ್ಷ ಹಾಲಯ್ಲಿ. 

ತೆಂ 330?” ಮೊನ್ಲಿ: ಇತೊರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಚಿ 

ಘುರ್ತ್.ಮ್ಹ ಣ್ ` ಸಮ್ಹಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

"ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದೊತೊರ್ನಿಚ್ಛೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ es, ಆವಯ್: ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯೀ 
ಫಾದೆರ್ ತೆಂ,” ಫಾದರ್. ಬನ್ನು ಗಾಗೆಲೊ. .ಮೊದ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚಾ ಗಂಭೀರ್ we 

: ಲಾಂನಿ ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಘಾಮಲ್ಹೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯೆ Woy, ಕುಖಿಃ 
ಕಪಲಾ ವಯ್ಲೆ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ 24, ತಾಣೆಂ. 

SHO, ಪವಿತ್ರ್-ಸ್ನಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೂ ತೆಂ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ಕ್ಲಾಸಿಂ। 
ಯೆತಾಲೆಂ?” ಮೊನ್ನಿಇಕೊರಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ಕ್ 

“ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಿತ್ನಾಕ್ ; ಪ ಸ್ನಾನ್ ದಿಲೆಂನಾ ತಾಕಾ? 
“ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲೆಂ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಆದ್ಲಾ, 
೧2 305 “Ase ದಿಸಾಂಚೂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ--ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ "ವೆಳಾ 
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ಓಇಪೆಲಾಂತ್. ಸುರು. 83, ನಜ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಚ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ಯೂ ತೆಂ ವಚೊಂಕ್ 

| “ಹಾಂವೆಂ, “do 'ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ' “pio” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ . 

| ಪ್. ದಿಲ್ಲಿ--ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಸೆ ಸರ್ಮಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ 

ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ "ಮೆಜಾರ್. "ಅಷ್ಟೆ 'ಕೊಂಪೊರ್ ತೆಂಕುನ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ--ಆಪ್ಲೆಂ ತಾಕಾ 

[ವ ees 'ವಿಚಾರ್ಲ್ಲಿಂ-ತಾಚೆಂ' ತೆಂ: ಸೊಭಿತ್. ತೊಂಡ್ ತೊ ತವಳ್ ತವಳ್ - 

ಳೆತಾಲೊ--ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಮಿ--ಚಿಂತ್ತಾಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ ಪರತ್ ಸಾವೊ 

ಆ 

“ತಶೆಂ ತರ್......ನ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. 

ಶೆಂ ತಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಚಾಲು wo. ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ವಾ ಕಿತ್ಲೆ ಹಫ್ತೆ?” 

"ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಒಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ಧಿತಲೊ ತೊ? 

; | *ಮಹಿನ್ಯಾಂಗಟ್ಲಾನ್ 3, ಯ್ಮೂ?” 3 . 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಬರಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. 

“ತುಜೈ ಕಬ್ಲಾತಿನ್?” 

“ನಾ. "ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ” ಕ 

“ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ತಾಕಾ ಎಕ್ಸ್ಯಾ ಕ್ಚ್?” ಗಂಭೀರ್. ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 

ನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್. 

| “ನಾ, ನಾ” ದರ್ವಡೊನ್ ತಿದ್ವಿಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. “ಹೆರಾಂಯೂ 

POO, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ಚ್ 
5 ಮೆ ; x ೯ ೧ ವ್ ಇವೊಂಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೂ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಲೊಂ...... ನ್ಹಯ್, ಸ್ಹಯ್...... ಚಡಾ 

ತ್ ಜಾವ್ನ್......'' 

ಇತ್ಲ್ಯಾ ದರ್ವಡ್ಕಾನ್ ಆನಿ ದಾಂಬುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಬರಿ ತೊ. ಸಾಂಗ್ತಾನಾ 

OO), P28 next, ಸ್ಯೂ ಲಾನಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ: ಸ್ಕೂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆ 

ಇತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತಾಚಾ ತಾಂಬ್ಚ್ಯಾ 
0ಠಾಂಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಭುಮಿವೈಕುಂಠಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆನ ರುಕಾಚೆರ್ 
ರ್ಪಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎವೆಚಾ 'ಒಂಠಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ತೊ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿ 

2ಕೊರ್ ಗಬ್ಬುಕ್ ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಕಾಚಿ ಒಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆನಾಂತ್. 

"ಚಲ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್.” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಸ್ಕೂಕ್. “ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಕಳ್ ಆತಾಂಚ್, ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ವ್ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ 

ಇಂವ್ಚಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” 
ಹಾಂವ್ ಅನುಮತಿ ಫೆಮ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ 

ಬ್ಯಾನ್. | 

“ಅನುಮತಿ? : ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್?” 

aes 



Darel oaks ಜಗ 

ಜು Bs ಇ“ ಹಾಂಗಾ? 
| “ಮಾಳ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಾದರ್ 2 ae ot 

: ತುಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ್ --ಜೆವಣ್. ತಯಾರ್ | ಕರುಂಕ್, ತುಮ್ಚೆಂ" we | 
ಹಾಂಜಂ | ಹಾಂಗಾ ಯೆವೈತ್ ಮ್ಲ ಣ್. ತಾಣೆಂ. ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ವ 

Baa ್ಲಇತೊರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಅಮ್ಮ ಕೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ಸ 1 
ಫಡ್ಬಡ್ಲೊ ಹೊನ್ನಿ ಇಂಟರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಸ ಬಾಗಾವ್ನ್ 
ಖುರ್ಸ್ನಾಚೊ ಘುರ್ತ್ “ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣಿಂ. ಕ ಸ 

“ಫಾದರ್” ಬನ್ನು” ಮ್ಹ ಣಾಲೊ: ತೊ. ಆಪು | ಕಾಜಿತೊರಕ್' ಇ ಸ 
| “ದೆವಾಚ್ಕೊ ವಾಟೋ ವಿಚಿತ್ರ! ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವಾಟ 
ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೂ ಪುರೊ... ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಣ-ಜಿವಣ ತಯಾರ್. ಕರುನ್ ಹಿ ಸ್ಥಿ 
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸ್ತಾನಂ ತಿಚಿ ದೂತೊರ್ನ್ಯೂ ಚಾಲು ದವರ್ . ಪುಣ” ಶಿಕವ 
ದಿತಾನಾ ಮಾತ್) ತುಜೆಂ ಘನ್ ಆನಿ A, ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ai ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ 

ತುಕಾ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ” 1 | ಜು 

“ಚಾಯ್ತ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊ Poi ets AR: ಫಾದರ್. ಬನ್ನು. ಡೆ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್ BQ ಪರರ್ಣಾಂತ್. ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ವಯ್ 
ಮಾಳ್ಕೆರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ. ಕೊಂತ್ Pa 
ತೇರ್ಸ್ ತಾಣಿಂ ಸಂರು ಕೆಲೊ. ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ತ್ಕಾ ಚೆಡ 
ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ' wer ಆನಿ ಫಾತ್ರಾಸಾಕೆನ ಕರ್ ae ಸಂಯ್ಬಿಣಿಕ 
ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ On 

1 

ಬು ಥಾವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ABO, ಜು ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ 
ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಶಾ ot ವೊಡ್ತಾಂಶ್ ಸ್ಕೂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲಿಂ. ̀  ಹೆಂ ವಾಶ್ಯಾ- 
ಊರ ರಾನ್ "ಗೇ ಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಫರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ: ಪಯ್ಸ್, ಸತ 
ಕೊನ್ಕಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಮಧೆಗಾತ್' ಖಾಲಿ ಸುವಾತ್ WR 'ಭೊಂದ್ರೆಣಿಂ ॥ 
ರಾನ್ Boao. ಧ್ಯಾನೂಕ್ ಬಸೊಂಕ್. ಸಲಿಸ್ -ಜಾಯ್ಕೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ | 

70ಗಣಸರ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಬಾಂಕ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. Esp ಆಯ್ಲೆವಾರ್' ಥಂಯ್ಸರ್ 
ಉದ್ಕಾಚೊ Maree ಜಡ ಜಾ OD WP. ಆನಿ 3" ಸುವಾತ್ ವಾಗೊಣ್ಯಾಂನಿ 
ಭರೊನ್, ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ Woda ಇಚಟೊರಾನ್ goo, oF 
ಸೊಡ್ಲ್ಲೆಂ. | 

| 81% ಕ f 
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: Bag ಕ ಚೇ ನಾ aaa ಗ ನಿದಾನ 
— (5) 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧ್ಯಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಚ್ಯೆ ಗಾಂಟಿಚೆರ್ ಏಕ್ ವಾಗೊಣಿ ಚಾಬ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಕಾ 

ವರ್ವಿಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಹೆವ್ಮಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ವಾಗೊ 

ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವಾ ಬದ್ದಾಕ್ ose, ರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾ ಸ್ ಯೆತಾ 
ಮ್ಚುಃ ಹ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇತೊರಾನ್ ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಬಂಧ್ ಕಲಂ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಯೂಚೆರ್ 

ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯೂ ದೆವಾ ಬದ್ದಾಕ್ ದೆಂವ್ಹಾರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಎಕಾ 

ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ಸ್ಟೂಲಾಚೆರ್ ತೆಂ ' ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ. "ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ 
ಜೊಡುನ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲ್ಜೆಂ--ಶಿಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ "ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಬಸ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ 
ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತುಲೊ ತೊ ತಾಕಾ? ತಾಚೆ ತೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕಾಳ್ಕೆ ದೊಳೆ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ಚ್ 
'ಪಳೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಯೇವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚಾ 

ಬಾಂಕಾಚೆರ್' ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ 'ದೊತೊರ್ನಿಚೊ ಬೂಕ್. ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾನಾ ಉಟ್ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಸ್ತಚ್ ಆಪುಣ್ಯೂ 

ಬಸ್ಸೆಂ. | 

“ಖಂಯ್ಸರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 

“ಫಾದರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಧಾ ಉಪದೆಸ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ 

ಲ್ಲ್ಯಾತ್, ಅನಿ ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಗದ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ...” 

“ತುಕಾ ಬರೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ ಪುತಾ.” ಯಾಜಕೀ ಭಾಷೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

. “ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಲಾಸ್ ಉರ್ತಾ ಫಾದರ್ ಮಾಕಾ” ಮ 
Se ಕ a ನ ro) 0 

ತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್. 

~ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ದರ್ವಡ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ' ಘುಂವ್ಹಾಯ್ಲಿ. 
“ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗೊಸ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಭಾಷೆನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. 
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“ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ತುಮಿ?" ತಾಚೊ 

ಸವಾಲ್ ಕೆಲಿಂ ಸ್ಯೂನ್. K me ಗ a 
ಗುದ $4 

“ನಾ, ಚ. ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.” ame ತ 

“ತರ್ ತೂ ಯಿತ್ಲಾ ಟ್ಚ್ ಉಲಯ್ರಾಲ್ಯಾತ್?” - 2 Sarai 

ಸಾರ್ | ny ae ಷೆ se ಸ 

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕಡೆ' ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ey 1 

ಹೆಣ ee ” Bo, ಣಾಲೊ ತೊ. 

ತೆಣೆಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್. ? ಸಜ x | 

REE ನಾ. 'ದೇವ್ ತುಕಾ ದಿಸಾ ನಾ” ವ್ರ ಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, , “ಪುಣ್ } 

ತುಕಾ ತೊ ಪಳೆತಾ. ಆನಿ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾ ಮ ಬಳ್ಳೆ 0. 
ಖಂಡಿತ್.” ; 

ಸ್ಯೂಲಾನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ weston ಹಾಸೊ 
" ಖೆಳ್ತಾ ae ae 

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮಾಂಯ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ BY, ಳ್ಳೆ 0 ವಚಾ ನ್ದ ಯ್ 

ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಈ ಸ 

“Sow, ಆವಯ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ay ಕನ್ 

ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಸ್ಕೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ > ಣಾಲೊ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. “ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ , ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ “ಭಾಯ್ ಸೆ , ನಿಮಾಣೆ 

ಘಡಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ Ro ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಂವೆಂ fate ae 

ಆಡಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಪಾತಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ "ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ವ ಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.” 

“ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ, ಫಾದರ್,” ಸತ್ : 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್. `ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಫಟಿ “ಮಾರಿನಾ ಹಾಂವ್.” ee 

“ತರ್ ತುಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ದಾಂಯ್? ಅವಿಧೇಯ್ ಚೆಡ್ವಾ |” ಕಠಿಣಾ 
ಯೆನ್. ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ನ ಭ್ ಭ್ 

“ತಶೆಂಯೂ ನ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ಆಯ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತುಮಿ: ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ: 
ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಘರಾ ಕಾಮ್ಯೂ ಕರಿನಾತ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್: 
ರಾಗಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪಿ. ದಿತಾಲಿಂ. ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರೊಣಿನ್ P 
ಸಮಾ ಮಾರ್ಲೆಂ, ಏಕ್ ದೀಸ್ "ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಳಾಂ ಮುಖ್ದೆಂ ಖಂಯ್ ತಲ 
ವಚ್ ಪೆಲ್ಮಾನ್, ತೆದಾಳಾ a ಮ್ಹಾಕಾ" ಮ್ತ ಹಾಲಿ. ತಿ. rs 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಿತೆಂ Ba Pe, ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಃ 
a “ತ: | 6 No ಕಾ 
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am, -ದೊಳ್ಳಾ of ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಟೆ 0 ತೆ. “ಆನಿ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ 

“moon goer” ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.” 

ಸ ಸ್ಕೂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ; ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸಗ್ಳೊಚ 

ಮೋವ್ 'ಜಾಲ್ಲೊ. 
= “ಫಾದರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪದೆಸ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾಂ.” ಸ್ಕೂನ್ 
| ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಬದ್ದು 0ಕ್ “ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

ae ಪಯ್ಲೆ ಂಚೆಬರಿ, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣಿಬರಿ ಬಸ್ಸೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಆತಾಂ 

: ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಚಾಲು "ಕರಿನಾಶೆಂ' ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಆಷ್ಟ 

ಐರಿಷ್ ಉಚ್ಚಾರಾನ್ ಚೀನೀ ಭಾಷೆನ್ ಧಾ ಉಪದೆಸ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. 

_ಸ್ಯೂ AW, 'ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆಂ. ' 

ವಾಚುನ್ ಜಾತಚ್, ಜ್ ಬನ್ನುನ್ ವಯ್ರ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. 
ಸುರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ.  ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ಇಡ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿಂ. ಕೀರ್ಣಾಂ 

ತಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಚಾಯೂ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. “eb AL, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ 

' ಅಂಬಾಡೆ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೂ ಪಳೆದೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಅಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ 
ಸ್ಯೂಚೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಕಾ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

DOGO YN "ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. 

“ಕಿತೆಂ, ಕೆತೆಂ ಆತಾಂ?” 

“ಆಮಿ ಇತ್ಲೆ ಉಪದೆಸ್ ಸದಾಂಯ್ ಪಾಳಿಜಯ್?” 

“ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಖಳಾನಾಸ್ತಾಂ.”. ಜಾಪ್ AO ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. 

"ತುಮಿ: ತೆ ಪಾಳ್ತಾತ್, ಫಾದರ್?” ಸ್ಕೂಚೆಂ ಸವಾಲ್. 

"ಹಾಂವ್ ತೆ ಪಾಳುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ. ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ 
ದೇವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಮಿತಲೊ,” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ ಜಾಪ್. 

“ಸಕ್ಕಡ್ ಉಪದೆಸ್?” 

“ವ್ಹಯ್. ಸಕ್ಕಡ್, ಏಕ್ಯೂ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ.” 

Bo, ಆಲೋಚನ್ : ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ... “ಪಯ್ಲೆಂಚೆ. ಪಾಂಚ್ ಭಾರಿ 
ಸುಲಭ್ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ; “ಪುಣ್ ಸವೊ ಉಪದೆಸ್...... ೪ 

“ವ್ಹಯ್, ತೊ ಆನಿಕ್ಯೂ: ಚಡ್ ಥರಾನ್ ಪಾಳಿಜಯ್.” ದಾಂಬುನ್ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ- ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 

ತೊ ಕಡಕ್ಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ BO ಚೆಡ್ವಾಚಿ 
ದೀಷ್ಟ್ ತಾಕಾ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

pe 
ಕೆ 



5 “ತುಮಿ ಸವೊ ಉಪದೆಸ್ ಸದಾಂಯ್ ಪಾಳ್ಗಾ 
ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್' ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲೊ ತೊ? ಸ 
ಸೊದ್ಲಿ- ತಾಣೆಂ. - “ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಾಲಾಂ: ವಿಚಾರುಂಕ್. ಸಂ 3009 
ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ... 

ಸ್ಕೂನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೆರ್ ಮೊವಾಳ್ ದೀಷ್ಟ್ ಫಾಶಿ; ಆನಿ > ಉಪ್ರಾಂಃ 
ಮ್ಲ ಮ್ಹಣಾಲಿ “ತುಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ಡಾಂತ್ ಫಾದರ್? ಕಾಜ ಲ 

ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಉಪದ ಗರ್ಜ್ಚ್: ನಾ. 'ತುಮಿ-ಸೆ Angst, 

ಜಿ ey ಘಟ್ದುಟ್. ತುಮಿ ಕಾಜಾರ್. ಜಾಯ್ಜಯ್ ಫಾದರ್, 

ತೆಂ ತುಮ್ಯಾಂಚ್ ಬರೆಂ. ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸ್ರೀ ಅಸಾಜಯಿಚ್ ನಾ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್...... Tp ಪ 

ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಆಂಗವ್ಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ” ಮ್ಹ eas ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು. 'ಸ್ಕೂಲಾನ್ ಹಿ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಜಾಪೆ 30, . a 

“ಪುಣ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾದರ್? ಹೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಯಾಜಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್ 
ಆನಿ. ತಾಂಕಾಂ ಜಗಾ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಒಳಕ್ SA, OPQ, 'ಯಾಜಕಾಕ್ : 
6 ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ದೊಗಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಸರ್ಲ್ಲಾ ೫ ಹೌ: 
ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಆನೈೆಕ್ಸೆಗಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ = reese 

“ತೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಪ್ರೊಟೆಸಾ ಸ್ಪಾಂಟ್. ತಾಂಕಾಂ. 
ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅನುಮತಿ ಆಸಾ. "ಅನಿ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ' 
ತಾಂಕಾಂ ಪಾತಕ್" ಜಾಯ್ನಾ.” 3 

"ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾ ್ ಯರ್ ಪಾತಕ್ವೆ ಫಾದರ್? 2” ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ' 
ವಿಚಾರ 0 AD, ನ್ 4 

; 

“ವ್ಹಯ್, ತ್ ಜಾವ್ನ್.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. | 
ತರ್, ತುಮಿ Bowe ಶಂಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್? ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ..... 

<A oO rae a ಲಾ oO ಅ 

ಜಾ € ಗ್ರ ಸರಳು ಭಾಗ ಗಾ 
ಸ 

ಫಾದರ್: ಬನ್ನು ದರ್ವಡ್ಕಾನ್ ಉಟ್ಟೊ, ' ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಕ್ ' 
ಮಳೊಂಕ್ : ಆಸಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. A 

says) € 0 ys ಇತ್ರದ oes 

ಸ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಉಟ್ತಾನಾ ಸ್ಯೂಯೂ ಉಟ್ಟೆಂ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸರಾರಾಂ 

್ು a) ನಿ ೧ ಹಾ ಬ್ರಾ 
ತಿ; ಧಾಂವ್ರಾನಾ ತಾಣೆಂಯೂ ತುರ್ತಾ ನ್ ಮೆಟಾಂ ಜು ಆನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ 

ವ್, ಮುನ್ ಜಕ್ಕ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ, 
ಬ 2 33 < A % ತ 4 ವ್ಹಜೂ a ರಾಗ: ಆಯ್ಲೊ, ಫಾದರ್? ರಾಗಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ 

ಕಾತ್, ಫಾದರ್. ಕ ೆ 



ಸಯ್ತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನಾ : 

1 ಸ್ಕೂಚೊ ತಾಳೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ exe, 5 ಕೌಳ್ಚಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಗಾಯಿಲ್ಲಾ 
ಎಕ್ ಪದಾಬರಿ ಆಯ್ಯಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್” ಪಾಟಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ 

ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಕಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಸ್ಕೂ ಚೊ ಹಾತ್ ಮೋವ್. ಆನಿ 

ಉಬೆಭರಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲೈ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ತರ್ಯೂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ 
ಸ್ಯೂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಹೊ. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಡವ್ನ್ 

om, ಜಾಲೆಂನಾ ಆನಿ: ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾ ಚೂ ಅಪುಣ್" ಸೊಡ್ತೊಂ ನಾ 

ತು ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. 

“ತುಕಾ: ಆನಿಕ್ಯೂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಸ್ಕೂ; ತುಕಾ ಬರೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 

ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.” ಹಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್ Bo, ate ತೊ. 
ಸ್ಯೂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ಬಾವ್ಭ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ 

ದೀಷ್ಟ್ ಸ್ಕೂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್ಲಿಚ್. ಗುಲಾಟಿ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ. ತೊಂಡ್ 

ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣಿಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಾ, ಫಾದರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ `ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಶಿಕಯಾ 

ಸಕ್ಕಡ್ “೨ಕಯಾ." ಪುಸ್ಬುಸೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸ್ಕೂನ್. 

ce ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಸ್ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ oop. ತಾಚೊ ರಗತ್ ತಾಚ್ಕೆ ಕುಡಿಂತ್ 

ಹುನ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ವಿಗಾರ್ 

ಥಂಯ್ಸ ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಫಡ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆವಾಕ್ ಚ್ 

ಕಳಿತ್. -:ವ್ಹಯ್, ವೊನ್ಸಿ ಇತರ್ A ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ರಾವೂನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ಲ್ಹಾನ್ Ae, ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ದೊಗಾ ಂಕ್ಯೂ ದುರ್ಕುಟೊನ್ : ಪಳೆತಾಲೆೊ. 
ಆಪ್ಲೆ ಓಂಠ್ ಚಾಬ್ಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ--ತಾಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ರಾಗ್ ಆನಿ ದುಭಾವ್ 
ಪಾಜಾರ್ತಾಲೊ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ವಾಶ್ಶಾಂಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ?” 
ಗರ್ನಾಳ್ ಫುಟ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾ ಉಪದೆಸ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ADU one.” 

ಸೂ ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ತಾಣೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೊ ಆನಿಕ್ಯೂ ಸೊಡುಂಕ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ. -ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಷ್ಟಾ 0ನಿ ತೊ. ಹಾತ್ ಫೌಪ್ಲುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ 

ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊ. 

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಫಾದರ್ ಬ್ 
ತೊ ಅಸೊ ee ಕಿ, ಭೊಂಪ್ರಣಿಚೆಂ “ude ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಆನಿ 
ಸುರ್ಯಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಗ್ಳೊ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಫಾದರ್ 
ಓನ್ನುಕ್, 
| “ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಯಾ.” ತಾಕಿದ್: ದಿಲಿ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್, Q 
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ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ಹೂ ಹಾತ್ ಅನಿಕ್ಯೂ ಹುಲ್ಬಾ ತಾಲೊ ಆ ಆನಿ ಕ 

ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಬಾಚಾ ಘಡಿಯಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ತೊ ಲಿಷಯ್ಲೊ. 

“ತು 3; ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಬ್ರೆವಿಯಾರಿ. 'ವಾಚಿಜ ಜಯ 
‘PB, Box ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್; ; “ಹರ್ತೆಂಚೈ ಪ್ರಾಸ್ ದೊಡೊ 
ವಾಚಿಜಯ್ ತುಮಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚಾ eso, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಷ್ಯಾ ಂತ್ ನಿಯಾ 
ಜಯ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಂತಸ್ಮರ್ನಾಚಿ` ರುಡ್ತಿ ಕರಿ: ಸ 
ತುಮಿ = “a 

“ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ತಾಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್” ಸ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ `ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ wow ರಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ: “oon 

ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಚಿಕ್ಕೆಶೆ' ಮುಖಾರ 

ವಚೊನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ "ಕೊಪೆಲಾಃ 

ಕುಶಿನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚಲ್ತಾಲೊ. ಲಾಂಜ 

ದೀಗ್ ವರಾನಾಯ್ ತೊ. ಆತಾಂ ತ್ರ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಾ ವೊಜ 

ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. . ವಾಟೆರ್ 'ಮಧೆಂಜ್ ರಾವ್ಲ್ಲಾ 

ಸ್ಕೂಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಲೊ ಷಳೆಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾಚ 
ಹಾತಾಂ ಭಿತರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತೆಂ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ "ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ಪಳೆ ರ್ 
ಮನಾಂತ್ಚ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ. ~~ 

ದೊಗ್ಯೊ: ಜಣ್ ಕೊಪೆಲಾ 'ಭಿತರ್ ರಿಗ್ರಜ್ ಸ್ಕೂ ಥಂಯ್ ಥಾ ಕ್ 

ಚಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಿಗ್ಗೆಂ.. ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ತೆಂ: 'ಕುಜ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ 
ವಿಸ್ಮಿತ್ ರ ಏಕ್ ಪುಣ್ಯೂ " ಸಮಕಟ್ಟ್ CORT. ವಾ. ಹಾತೆರ 

ಥಂ ಉಯ್ದರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಶಿಯಾಂಚೆರ್, ಭಾಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಂಚೆ ಕುಡೆ 
ಆನಿಕ್ಯೂ caus ಚ್ಹಾಯೆಚಿ ಕೆಟಲ್ ಕರಿಯೆಬರಿ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. 

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾಚೆ ಹಾತ್ ವಯ) ಕರುನ್ ಸ್ಕೂ ಕಾಮಾಕ್ on © 

ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಆಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ "ಎಪ್ರನ್' ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ದೆ 0 ತಾಣೆಂ. ಥಂಯ್ಸ ರ 
ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಖಿಳ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊಾ: ತೊ 'ಹಿಂವಾನ್ ಅಪ್ಲೂಂಕ್ಚ 
ಆಂಗ್ ಹಿಂವಾಳ್ಕೆಂ ತಾಚೆಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೊ ea ಬೊಟಾಂನಿ ಧರುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ 
ತಾಣೆಂ A ಸಕಯ್. ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ SAD SAP ರಾಂದ್ಲಿಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಏಕ್ ಕಾಡಿ 
ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. | 

ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಣ್ಯೂ ರಾಂದಪ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ ಕ್ ಜೆವ್ಮಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು 
ಸೊಧ್ಲ್ಯೊ ತಾಣಿಂ. ತಾಂದುಳ್ ನಾ, ಇಂದ್ರ ಯ್ ನಾ, "ಮೂಟ್ ನಾ, ಮಿಸಾ ರ್ಸಾಂಗ್ 
ನಾ...... ಅಪ್ಲ್ಯಾ ' ಕಲ್ಲಾಂವಾಚಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲು 
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ಸಯ್ವಾ ನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನಾ 

ಷೆಯ್ಯಾ ಂಚಿ ಏಕ್ ಚಿರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿ ಸ್ಕೂನ್
. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ 

ಪುಣ್ಯೂ' ತಿಳ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಾಂತ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಸ ಕಾಡ್ನ್ 

'ದವರ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ "ಆನಿ 'ಉರ್ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಕೆ ಆಸಾ "ಟ್ 'ಅಿಪಯ್ದೆ. ಅಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ 

ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುನ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಕೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. ಗೇಟಿಕಡೆ ; 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಸೈನಿಕ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ 

ಖಾಂದಾ ” 089, ತಾಚೊ ಹಾತ್ sone BOs, ಲೊಟ್ಟೊ ತಾಣೆ 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪಡ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಂ, ಕಮಾಂಡರ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ 

ಸಾಂಗೊನ್ “ತುಕಾ Dae ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.” : ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. 

se 

"ಹೊ-ಸಾನ್' ಮ್ಹ ಣ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೈನಿಕಾಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ 

`ಉಡ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಮೆಟ್ 'ಪಾಟಿಂ ಸರೊನ್ ಸ್ಕೂಕ್ ಸ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಅನಿ 

ಸ್ಕೂ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್ ಭಾಯ್) ವೆತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. 
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ಅಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ಗಾಣೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಗಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಥಂಯ್ 

ಯೆಂವ್ಚಾ ಆದಿಂ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ 

ಹೊನ್ನಿ ಇಾಕೊರಾನ್ ತಾಕಾ Wo, ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಲೆಖ್ಲ್ಲೊ: ಆನಿ oes ಕುಮ್ಸಾ 

ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ eS, ಲೊ ತೊ. 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮ್ಸಾ ರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇತೊರ್,” ಧಾವ್ಯ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿಂ “ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ. 

ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ದೊಗ್ಯೂ ಜಣ್ way ಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. 

ಸ್ಯೂ ಲಾನ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಗೆಲಾಂ ಮ್ಲ ಲ ಖಬರ್ಯೂ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ಸಗ್ಗೆಂ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. "ಕುಜ್ನಾ ಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಶಿತ್, 

ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ea Ago. ಜೆವ್ಲಾಚಾ 

ಮೆಜಾರ್ ಬೊಶಿಯೊ, ಚೀನೀ ಜಿಯ (chop sticks) ಆನಿ ‘pee 20 ಹಾಡ್ನ್ 

Bnd, ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಉರ್ಲ್ಲೆಂ. 

ದೊಗಾಂಯ್ನೂ ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ಘಟ್ಸ್ ಜೆವಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ 
ಆಜ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಖುಶಾಲಿ ಜಿನೊಸಾರ್ ಆಸಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ 
ಪುಸುನ್, ea ಚ್ಹಾ ಕೊಪಾಂತ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ “ತಾಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

| ಸ ಸ್ರೀಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೂ ತಾಂತುಂ 
ಪಾತಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂವೆ ತುಮಿ?” ಆದ್ದೆಂ ಘಡಿತ್ "ಪರತ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ 
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: “ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್. ನ 

ದೆರ್ವಡ್ಲೊ. ಫಾದರ್ “ಬನ್ನು ; “ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತೆಂ 'ಉಜ್ಯಾಚೆಂ' | ಕೆಂ 

ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ. ತುಮಿ ಆಯ್ಲಾ (ತ್್ ಹಾಸ್ ತುಮ್ಯಾ 

“sha, ಹ ಸ ಣೆನ್ಶೆಂ' ಮ್ರು 8120 ಹೆಂ. ee 

ಭೊಗ್ಗುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತೊ. MOIR, Go. : ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ 

ಘರ್ ಸಗ್ಳೆ 0 ರಿತೆಂ ಆನಿ ನಿಶ್ಶಬ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖುಶಾಲಿ ಸಂಯ್ಯಾ ಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ನಾತ್ಲ್ಲೆ 

ಭೆಟೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನವೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ವ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ 

ಯೆಂವ್ಚೆ ಸೆಜಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಭಾಯ್ ಆಂಗ್ಲಾಂತ್, ಬಂದೂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ 

ಘಾಲುನ್ ಹೆಣೆಂ- ತೆಣೆಂ. ಪಾಸಾಯೋ ಮಾರಾ ರ, ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾಚಿ ಸವ್ಯ | ತವ ಫ್ 
ಪಳ್ ತಾಂಚಾ ' ಜನೆಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾಲಿ...... 

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಸ್ತ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಹೆಂ 

ಆಪುಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವರ್ವಿಂ Wo, ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಣ್ 

ಮಾರ್ತಾಲೆ ತರ್ಯೂ--ಆನಿ ಕಶೆಂ? ಪಯ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಈ ಸೊಜೆರ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ, ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೆ, ಗಲಾಟೊ. ಕರ್ರಾಲೆ. ಗಾಳಿ ಸೊವೆ ದಿತಾಲೆ, 

'ಬೂಡ್ತಾ 089 ಕೂ ಗುಡ್ಡಾ a, ನಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೆ--ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ತಿತ್ಲೆ g ORDO 

ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ 355 ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ igs ಈ; 

"ತೊ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಸೈನಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಕಸಲೆಂ 
ಜಾಲೆಂ ಫಾದರ್? ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ 
ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಆಮ್ಚೈ ವಿಶ್ಯಾ ae ಕಸಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ Tae 

ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ಗಿ ತಾಣೆಂ!” ವ್ಸ ಚ್ ಮೊನ್ಸಿ IRON ಕ 

Sy ಸಕಾಳಿಂ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಫಾದರ್.” ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಆಧಾರ್. 
ದೀವ ಉಲಜೆ ಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. "ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ । ಶಿವಾಯ್ 
ಹೆರ್ DES OS ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ.” 

ae ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?” Bea ನ ಆತಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂ?” ಪಾ ವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 

ತ್ಯಾ ಜೆಡ್ಡಾನ್ ತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ a ಜಾಯ್ದಯ್.” ತೀರ್ಪ್ ದಿಲೆಂ. 
ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್. 

ದೊಗಾಂಯ್ಯೊ ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚೆಂ ಭೈಂ ದಿಸೊಂಕ್" ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನ 
— ವಿ ಕಾ ಹ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಭೊಗ್ಗುಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ: 

ವಿಗಾರಾನ್. RN 

ಬ 
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“ಚತ್ರಾಯ್ 800, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್, 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. "ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ: ಕಿತೆಂ: ಕರುಂಕ್ 

ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಮುಖ್ಯ ನ್ಹಯ್. ತುಮ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಕರುಂಕ್ ತಾಂಬ್ಚ್ಯಾಂನಿ 

ಧಾಡ್ಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರಿಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ 
ಆಯಾ. CHRO ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ Dwr ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಂಬರಿ ಕೈದಿ ಕರುನ್ 

ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ 
ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ BO, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ 
ಗರ್ಜೆಚೊ ಮ್ಹ go. ತ್ಕಾ ಬೆಸಾಂವ್. ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. 

ಮಾಗಿರ್ ತುಮಿ “ober ಉರ್ತಲ್ಯಾತ್. Sd, ವೆಳಾರ್ ತುಮಿ ಜೆ ಜೆವ್ಹಾ-ಖಾಣಾಕ್ 

ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್, ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ವಾಂಟ್ಟೆಂ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಚಲಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ 
ಸಾಂಗ್ರಾಂ--ಯೆಯಾ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಹಾತ್-ಭಾಷೆನ್ ಆಪಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕುಡಾಂತ್ 

ಕೂನ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮಾರಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಯೂ, 

ಶಿಳ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ "ನಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಕೊಣ್ಯೂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾತಚ್ ತಿ 

ಆಲ್ಮಾರ್ BAN ವೊಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಲ್ಮಾರಿ ಪಂದಾ ಏಕ್ ಪಾತಳ್ ಫೊಳೆಂ 

ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಲೋವ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. . “ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾ,” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 
ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ಫಾ ಜೆ ಕಂ ಖಾಣಾಂಚಿಂ ಟಿನ್ನಾಂ 
ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. 

೧೨ 

“ದೇವ್ ಪಾವ್ಲೊ” ಉದಾರ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 
( a 

“ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಲೆಂ'ತೆಂ.” ದರ್ಬಾರಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ?, 

ಫೊಳೆಂ ಆನಿ ಆಲ್ಮಾರ್ ಆಸಾ ತಶಿ ದವ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಫಾಪುಡ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. 
'ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಬ್ಲೆ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್: ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಚ್ 
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ಗೂಢಚಾರಿ ಆಸಾತ್ ಅನಿ ತೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಬ್ಬಾ > td ಸಕ್ಕ ಡ್ fr: 

ಆಮ್ಕಾಂ ಕೈದಿ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ “ಮಿ ಉಪಾಶಿಂ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ : 
ಇರ್ ಖರ್ಚಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಕೆ ಕಾಡುನ್ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುನ್ । ದವರೆ. | 
ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ ಹಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೊ ದುಡು 
ಪೆಯ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸೊ. ಖಜಾನಾಕ್ ಪಾಟೆಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಅಸಾ ae 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ದೇ 20 

“ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್, ಜನೆಲಾಕಡೆ...... | 

ದೊಗಾಂಯ್ನೊ ಜನೆಲಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಫುಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಜನೆಲಾಚಾ ಆರ್ಸ್ಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೊನ್ಸಿ ome pen ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಎಕ್ಲೊ 

ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ, as 3 

“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಹಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.. ಸ ಮೆಳ್ಳಾ ಎಕಾ 
ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚ್ಯಾ ರ್ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ತಾಚಾ pe 'ಸ್ರೊ ನ್ಯ 

“ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲ್ಕಾ ತೆಂ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮೊನ್ಸಿ ಇಾಕಿ 

ರಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಟುಸ್ಲೊ - 

“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಹ ಭುರ್ಗೊ ತೊ ಮ್ಹುಜಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ FO. 

ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ. ತೊ ಸಾಂಗ್ಲೊನಾ...... “i ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ 

GOI, ಉಲಯ್ಲೊ. ತ. 

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾ.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೊ ದುಭಾವ್. ' 4 
ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಜನೆಲಾಕಡೆ ಪಾವೊನ್ ತ್ಯೊ ಭಾಕ್ರೊ,' 

ಘೆಂವೂ 9,0° ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಸ 

"ಹಾಂತುಂ ಮಾಸ್ ಫಾಲಾಂಯೆರೆ ಪುತಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ... 4 
“ವ್ಹಯ್, ಮುಕಾ ಸ ಮಾಸ್ ಆಸಾ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ--ಮಾಂಯ್ಡ್ ಧಾಡ್ನ್ 

ದಿಲ್ಕಾತ್- ತ್ಯೊ ತುಮ್ಕಾಂ 
ಟು 

“ತುಜಿ ಆವಯ್ ಬರ RE ಆಪಾ.” ayaa’ ೯ಚಾ ಆವಯ್ದಿ ಶಿಫಾರಾಸ್ | 
ಉಲಯ್ಲೊ wed, ಇಕೊ | 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ದುಭಾವ್' ಮಾರ್ತಾ.” ದುಭಾವಾನ್ q 
ಉಲಯ್ಲೂ' ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. “ತೊ ಚಿಡೊ ಆಮ್ಚೆ ರ್ ದೊಳೊ ದವರುಂಕ್ 

ತ ಲೊ.” 
೯, ಚೆಡೊ ದೊಳೊ ದವರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ, ಚೆಡುಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಥೆ 

ತ್ಕಾ a ದಮ 6 UDA ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. “ಕೊಣ್ ಗೂಢಚಾರಿ ಅಸ್ಕೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 
ತುಮೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ. ಪರ್ಮಾ ಹಗು ತುಮ್ಚೆ ಅರು. ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತೊ ಚೆಡೊ ವಾ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾ ie 
ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ, ನ್ಹಯ್ವೇ? ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚಾ ಯ್ ದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ 

ಸ ಟ್ಟ 
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ಖಂಯ್ದಾಯ್ ರಭುಜಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ತಸಲಿಂ ಗೂಢಚಾರಿ 
ನಾಂತ್ “By Jo ಚೆರಿತ್ರೆನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಅಸ್ಕತ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ 
ಬೂದ್ ನಾತ್ಲ್ಲಾ 60ರ್ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಫಸಯ್ತಾತ್ ತಿ ಕ 

ದೊಗ್ಯೊ ಯಾಜಕ್ ಅಸೊ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭುರ್ಗೊ 

ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಂಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ 

ಕುಚ್ನಾ ಚಿಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ' ಉಗ್ತಿಂ ಕರುನ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ 

ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆಲೊ ತಾಣಿಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ 6 ಜಣ್ ಸೆ ನಿಕ್ ಬಂದೂಕೊ 
ಜೊಕುನ್ ತಯಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆ. ಕ 

“ಹೊ-ಸಾನ್, ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಡಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಸೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಯ್ ತುಂ?” 

_ಘರ್ಜಾಲೊ_ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. 

“ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿ, ಆಮ್ಚೈ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತು ಲಿಷವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ 
ಆಸಾ ತುಕಾ?. ಆಮ್ಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ 
ಅಸಾಮೂ ತುಕಾ?” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ 
ಘುರ್ತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲಾ 5 ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾರ್ಚ್ 

ಥಾಪಡ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ, 

“ದೇವ್ ತುಕಾ 589, ದಿತಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್.” 'ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಜಾಗ್ವಣಿ 

ದಿಲಿ. 
2 ಹೊ-ಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಚ್ ಸೈನಿಕ್ ಮುಖಾರ್ AG. 
ಆಲ್ಮಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುನ್, ತೆಂ ಫೊಳೆಂ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಆನಿ ಘಡಿಯೆ 

ಭಿತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ :ಸಕಯ್ಲ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಭಾಯ್ರ್ 
ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಕೊ ತಾಣಿಂ. 

"ಹಾಂವೆಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣ್ 

ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ಪುಣ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಚಿ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಣಾಚಾ ಮೊಗುಚಾ ಆಲ್ತಾರ್ 
ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಘಾತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಹೊ-ಸಾನಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟಾನಾತ್ಲ್ಲಿ.  ಹೊ-ಸಾನಾ 

ಪ್ರಾಸ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ಯಾ rela € ಅಪ್ರಾಧ್ ವ್ಹಡ್ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. 
ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಜೆವ್ಲಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೆಂ “ಗುಪಿತ್ ಭಂಡಾರ್' 

ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಟಿನ್ನಾಂ, ಡಬ್ಬೆ ಆನಿ ಪೆಟುಲಾಂ yo0w ಸೈನಿಕ್ 

ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 
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ಭಾಯ್ ಜ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಕುಜ್ನಾ ತ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್" ಸಕ್ಕಡ್: ಕಾರ 

ಚೆರ್ ಭರ್ಲ್ಲೊ ಸ್ಥೆ ನಿಕಾಂನಿ.. ಗೇಟಿಗಾರ್ ತಾಂಕಾಂ. ಕುಮಕ್ J 

ಮೊನ್ಸಿ pee: ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾವರ್ ಪಾತ! 

“ಅಮ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೊಣ್ಯೂ ನಾ "ಜಾಲೆ” ಹಿಂರ್ಗಾಲೊ ತೊ; ಲಾಗ್ಮಿಲ್ಯಾ :ಕದೆಲಾರ 

ಗಳೊನ್.. ಅಟ್ಲಿ ತಕ್ಷಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. . ಫಾದರ್ ಬನ್ನು 

ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕರ್ಗತಾಲೊ. | rs 

“ಗೇಟಿಗಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಕುಮ oe CS 

ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊತ್ಕಾ ತ್ರಿಶಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ees ದೀವ್ನ್ 

ಪೊಸ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ವಸ್ತುರ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಟೆ ಸಯ ene ಏ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆ... 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಗರ್ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವಾಜಯ್' ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ 

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ "ಕೆಲೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ದ್್ |”. ಅಕ್ಲಾಸ್ತಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇರ್. 

“ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್,” ಮ್ಹ ಣಾಲೊ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. “ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸೈನಿ 

ಕಾಂಚಾ ಬಂದೂಕೆಚೆಂ ಭೈಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆತಾಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪಳೆಯಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್-- 
ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಹಾತೆರಾಂ ನಾಂತ್, ಆನಿ ಹೊ-ಸಾನಾ ತಸಲೊ ಸೈನಿಕಾಂ 
ಸಾಂಗಾತಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಫರ್ಮಾಯ್ತ್ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಕಾತ್? ತಾಣೆಂ ಬಾಂಗ್ಲೆಬರಿ ಆಯ್ಕಾ ತಾತ್ ವಾ 
ನಾ?” 

“ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಅಪೇಕ್ಲಿತಾಲೊಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಕನ್ನೆಡ್ತ 

ಕೆಲ್ಲೊ ನವೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೊ ವಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ನ್ಹಯ್” ತರ್, 
ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್. ಕರುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೊ ಕಸಲೊ?” 

ತಾಂಕಾಂ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾತ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಂ. pee 
ಜಾಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ YA, ಜ ನಾಲಿ ಆನಿ ಹೊ-ಸಾನ್ ಪರತ್ ಫರ್ಚಾ ದಾರಾರ್ 
ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ. ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೊ ಕಿತೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ 

ಮ್ಹಣ್ ತೊ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲಾ 5ರ್ ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ರಾನಾಲಾಗಿಂ 

೦ ತಾಕಾ. ಆಪ್ಲಿ ಬಂದೂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ದವ್ರುನ್ ತೊಮಾಸಾ 
ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತೊ. ದೊರಿ ಸೊ ಡುವ ್ಯ ಮ್ಹುಣ್ ತೊ ಮುಖಾರ್. ಸರ್ರಾನಾ 
ಎಕಾಛ್ಭಾಣೆ ವಾಶ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್. ಸ್ಕೂ ಲಾನ್. ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

Gl 

3. ಹಾತ್ eS: ಅಪ್ಲಿ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಹೊಸ ವಾಟೆರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. 
ತಾಣೆಂ. 830 ಮ ಳೆಂ ತೆ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಳುನ್ ಆಸ ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ 

ಕ Me 
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ತರ್ಕ್ ಕರ್ತಾ ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವ ಷ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಜನೆಲಾಚೆಂ 

ಬಾಗಿಲ್ ಒಳೂ ಈಜ್ Bom, ೦ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚೊ ತಾಳೊ 

ಕುಡಾರಿತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. 

“ತುಂ ಏಕ್ ಚೋರ್ ಹೊ- ಸಾನ್?” ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ "ತೆಂ, ಹ್ಯಾ 

ಶಹರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಧಾಂವ್ಚಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೈರಿ ಸೈನಿಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಂಯ್ 
: ಬರೆ ನ್ಹಯ್ ತುಮಿ? ತಾಂಕಾಂ ತುಮಿ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚೆ 

ಮನಿಸ್" ಲೂಟ್ ಕೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾಲ್ಯಾತ್. ನಾ, ತುಮಿ ಭಾರಿ 

ಬರೆ ಕೊಮುನಿಸ್ಟ್! ಆನಿ ತುಂ “ತಾಂಚೊ ಸ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್! 

ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಾಡಾಂವ್ ಚೊರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಯ್? ಲಜ್ 

ದಿಸಾನಾ ಸಾಂಗ್ ತುಕಾ!” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ so. 

“2000, ಚೆಡ್ವಾ, ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಚೊರಿನಾಂ, ಕೊಮಖನಿಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿಚಾ ನಾಂವಾನ್ 

ಸ್ವಾಧೀನ್ ಸ 0 ವಮ್ಹು ಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

“ವ್ಹಯ್, ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾ ಯ್--ವ್ಹಯ್, 

ಮಾನೆಸ್, ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ನಾಂವಾನ್, ತಾಂಬ್ಲಾ ಸೈನಾಚಾ ಕರ್ನಲಾಚಾ' ನಾಂವಾನ್, 
MAR ಸೊಡ್ಡಣ್ಹಾರ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಮ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತಾಯ್! 
ಹೊ! | ಕೆದೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜಯ್, ತುಮ್ಚೆಂ! | ಹೊ-ಸಾನ್ ಆನಿ ತುಟಿಗೆ ಸೈನಿಕ್ ನಿರಾಧಾರಿ 

ಅನಿ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ -ದೊಗ್ ವಿದೇಶೀ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಲುಟುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ I", ಸ್ಕೂ 

ಲಾನ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. 

“ತುಂ. ತುಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್?” ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. “ತುಕಾ ಗುಳೊ 
ಮಾರುನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿಜಯ್.” 

“ವ್ಹಯ್, ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ತುಜಿ ಬಂದೂಕ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆ ಆನಿ ಗುಳೊ 

ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್. ಹಾಂವ್ಯೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್, ಹಾಂವ್ ಏಕ್ 

ಪಶ್ಚಿಮಾಚಾ ಅಂತ್ರಳಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕೀರ್ಣಾಂ ಸ್ಕೂ 
ಲಾನಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ 

ತೊಂಡ್ ದೊಗ್ಯೂ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ದೆ 

ಜಾಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಲೆ ದೋನ್ಯೂ ಹಾತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್-ತಾಣೆಂ ದೊಡ್ಲ್ಲೆ. 

: ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಸ್ಕೂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. 

“ವ್ಹಯ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ GAS OD ಬರೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ಸ್ತಾನಾ “ತುಜ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಗುಳೊ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕರಿಜಯ್ ಹಾಂವೆಂ: 25 

ಇ ಮ ಣೊನ್ ತೊ ಸ್ಕೂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡೊ ಆನಿ 'ತಾಕಾ ಬಾವ್ಯ್ಯಾಂನಿ 

' ಧರುನ್, 2 "ಅಪ್ಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ' ಪುಣ್ 

4 
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ಸ್ಯೂಕ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಃ 

ಖೊಟೋ “ಮುಟಿ ಮಾರುನ್. ae ಚಾಬೊನ್, th, ಥಾವ್ನ್ 'ಸುಟೊಂಕ್ 

ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ. ASS 

“ದೆವಾ BoB’, ಕರ್!” ಹಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್' ಆಕಾಂತ್ಲೊ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ GED ದೊಳ್ಯಾ 0ಕ್ 'ಆಡ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ, 8 

ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ 'ಮಾಗ್ಗೆಂ ಕರುಂಕ್  ರಾಪ್ಲೊನಾ. 

ಜನೆಲಾಚೆಂ 'ಫೊಳೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ "ಕರುನ್, ಭಾಯ್ as ಉಡೊನ್ 

ಹೊ-ಸಾನಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂಪ್ಲೊ ತೊ. 4 

“ಸೊಡ್ ತಾಕಾ, PEO,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಏರಿಷ್ 'ಭಾಷೆನ್ ಬೊಬ್ 

ಮಾರುನ್. ಹ್ಯಾ ತರಾ? ಚೀನೀ ಭಾಷೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಐರಿಷ್ಚ್ `ಚಡ್ 

ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಮ್ಹ ಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ತಾಕಾ. “ತುಂ ಬುರ್ಶ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ," 
“ಸಯ್ತಾನಾಚಾ ಪಿಲ್ಯಾ.” ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಸಕ್ಕಡ್. ಗಾಳಿ: ಭಾಯ್ 
ಕಾಡ್ಲ್ಯೋ ತಾಣೆಂ. 

ಪುಣ್. ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂನಾ, | ಹುಳ್ಳುಳ್ಳಾ ಸ್ಕೂಕ್ 

ಆನಿಕ್ಯೂ ಪೊಟ್ಟುನ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೊ. ಆನಿ ಮೊನ್ನ ಇರ್ 

ತಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಖೊಟೋ ಮರಾರ್ತಾಲೊ: ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮುಟಿ 

ಬಸಯ್ತಾಲೊ coe ಎಕಾ ರುಕಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪಾ ಫಾತ್ರಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿಬರಿಚ 

ಜಾಲೆಂ ಕಟ -ಸಾನಾನ್ ತಾಚಿ ಬು. ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸ್ಯೂಕ್ ಕಶೆಂ 

ಪುಣ್ಯೂ ao ಸೊಡಿಶೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮೊನ್ಸಿ ತರಿ ‘mo 

ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ದಾಂತ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚ್ಯೆ ಜಾಂಗೆಂತ್ "ಕೊಂಬಯ್ಲೆ ತಾಣೆಂ: ಹೊ-ಸಾನಾನ್ 

ದುಖಿನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಸ್ಕೂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ; 

ಆನಿ ಘುಂವೊನ್ ಮೊನ್ಸಿ er ಆರಾಯ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ 'ಭುಗ್ಯಾ ret ಉಕಲ್ವೆಂ 

ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಜಿವಾಚಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾಕ್ 

ಪಯ್ಸ್ ಉಕ್ಸುನ್ ಸಕಯ್ಸ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಪ ಂಕ್ ತೊ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾ ಪ್ರಿನಾಂಚ್ 

ತಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿಂತ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ತೊಪ್ಲ್ಲಿಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. ವ್ಹಯ್. ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು ಥಂಯ್ಸರ್ ಜರ್. ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ' 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ 
ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ ತಾಣೆಂ. "ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿ 'ದೆವಾ” ಮ್ಲ 
ಸಾಂಗೊನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಡೊನ್ A ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ತೆ 
ಕರ್ರಾನಾ ತಾಚೊ ಲೋಬ್ ಹಿಂಜ್ಲೆ AAD, WO ಧಾಂವೊನ್ ಯೆವುನ್ 
ಹೊ-ಸಾನಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ ತಾಚೊ ಉಜ್ಜೊ ಬಾವ್ಕೊ ರಟ್ಟಾಂನಿ ಧರುನ 
ವೊಳಾಯ್ತಾನಾ ಹೊ-ಸಂನಾಕ್ ದುಖಿನ್ ದೊಳ್ಳಾ ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಇ 
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ತೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇತೊರ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಟೊ. 

ಫಾದರ್ : ಬನ್ನುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚೆ ದೋನ್ಯೂ ರಟ್ಟೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಳಾವ್ನ್ 

' ಧರ್ಲ್ಲೆ, ಆನಿ ಕತ € ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಹೊ- ಸಾನಾಕ್ ಸುಟಿಂವ್ ಜಾಲೆಂನಾ. 

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತುಮ್ಕಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. 
ಪಡ್ಲ್ಲೆಕಡ್ಡೊ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಲೋಬ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕರುನ್ ಫೆತ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. 

“BOD ಭಿತರ್ ವಚಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್," ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಉಲಯ್ಲೊ. “ತುಮಿ 
ಭಿತರ್ ಸುರಕ್ಸಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹದಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” 
“ತುಂ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆತಾಂ ಹಾಂವ್--ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ರಾವ್ಲೊ 0 ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ.” 

7 “ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಾ.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮ್ಹಣಾಲೊ. “Ave, 

ಲಾನ್, ತುಂಯೊ ಚಲ್ "ಘರಾ. ke 

| “ತುಮಿ - TSS ಲಡಾಯ್ ಕರ್ತಾ Sa?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್. 

ವಾ, ಹಾಂವ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಮನಿಸ್.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್,. 

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಲಡಾಯ್' ಕರಿನಾಂ.” 

“war |" ಪಿಂರ್ಗಾಲೆಂ ಸ್ಕೂ. 

“ಚಲ್ ಪಾಟಿಂ.” ಕಡಕ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

` “ಹಾಂವ್. ಫರಾ ee ಬ ಜಾಪ್ AO ಸ್ಕೂನ್ 

“ತರ್ `ಥಂಯ್ಸರ್ ವೊಡ್ತಾಕ್ ವಚ್.” ಪರತ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್. 

ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಯ್ದೆಯೂ ದೊಳೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಳ್ಳೆ, ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 

ಅಪ್ಲಿ ಕಡಕ್ಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿ ಶ್ಲಿನಾ. ಸ್ಯೂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ, 3 ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್” ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವ್ಲೆಂ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, 
ಆಪ್ಲೊ ಮುಖೆಲಿ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ BOW, .ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ 
ಯೆನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ದೆವಾ ಮ್ತ ಣ್ 'ಮತಿಂತ್ಚ್ ಮಾಗ್ತಾ Cr Be. ತೆಣೆಂ 
ಗೇಟಿಕಡ್ಡೊ ಪಾರ್ಕಾ ಗಾರ್ ಲೋವ್ “ತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ 
ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ "ಉಪ್ರಾಂತ್, Teese? ಭಿತರ್ಲಾ ನಾ ಖಿಳ್ ಘಾಲುನ್ ಭಿತರ್ 
ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ಸೈನಿಕ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣ್ಯೂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಹೊ-ಸಾನ್ 
ಆನಿ Ad, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಸ್ SOA ವೇಳ್ 
a ಮು ಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತ ಲೆಂ ತಾಣಿಂ--ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪ ತೆ ರಾಕೊನ್ 

ವ್ಲೆ 



ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ : ಆತಾಂ ಹೊ-ಸಾ * ಸೊಡ್ಡೆ 
ಮೆಟಾಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊ ತೊ. ಹೊ-ಸಾನ್ ತಾಕಾ ರಾಗಾನ್ ತಾಂ 1 

ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಪಳೆತಾಲೊ.. ae Bees 

“ತುಕಾ ದುಖಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ, ಈ ಆತಾಂ 'ವಚೈೆ ತ್್ ಮ್ಸ ರ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹೊ- ಸ ಪಳೆವ್ನ್. a ೫ ಗೌಟ್ 

_ ಆಯರ್ಲೆಂಡಾಚೊ ಹೊ ಲಾಂಬ್-ದೀಗ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಕೊಮುನಿಸ್ತಾ ott 
ಕಮಾಂಡರ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಠಾವ್ಲ್ಲೆ. 

pu 1013 ತುಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್?" ' ಆತಾಂ ತುಜೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲೊ 

ದಾಖಯ್ತಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಂ?” ನಂಜಾಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

ತ್ 

“ತುಜೆಕಡೆ 'ಲಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ 
ಪಾವ್ತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. “ಲಡಾಯ್ . 85.0 "ಮ್ಹಜಾ 
HO, ಪ್ರಕಾರ್ಯೂ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಮಡ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ್ಯೂ. ನ್ಹಯ್. ತೆ 

“ಡುಂ ತುಜಿ ಸಮಡ್ತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾಂ 

ಹಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ- ಸಾನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಉಕ್ಸುನ್ ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಕಾನ್ಸುಲಾರ್ wear ಥಾಪಡ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಯಾಜಕ್: 
ಹಾಲ್ಲೊನಾ--ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ತೊ.. ಶ್ತ 

“ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲೊ......” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ರಾವ್ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. 
ತಾಚಾ ಉಜ್ಜ್ವಾ ಪೊಲ್ಮಾಚೆರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಥಾಪಡ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ. ' 

__ತುಂ ವಿದೇಶೀ ಸಯ್ತಾನಾ !” ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್, 
ಮೇರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರಿ. ತುಮಿ ಪಾದ್ರಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಗೂಢಚಾರಿ...... 

ಕಾಸ್ವಾಚಾ ಪಿಲಾ...... ರಾನ್ ದುಕ್ರಾ......”. ಹೊ-ಸಾನ್ GH, ಗಾಳಿಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್ 

AL, ಲಾನ್, ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ರಾನಾಚಾ ಆಡೊಸಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 
ಆನಿ ತಾಕಾ ಹಿ ದೀಷ್ಟ್ 3a ಂಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂನಾ, ಹೊ ಲಾಂಬ್-ದೀಗ' ಮಾನಾಯ್ 

ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ರಾಕೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಎಕಾ ಮಿನುಟಾ ಆದಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್: 
ಆನಿ ಬಳ್: ದಾಖಯಿಲ್ಲೆ ತಾಡಿ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆಂ? 
ಜಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲೆ. ಎಕಾ ಚಾಕ್ರಾಬರಿ ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ 

ಸೆ Fe, 

ts 

ತೆಂ; “ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪಾ, ತುಮ್ಕಾಂ 
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“ತಾಕಾ ಧಯ್) ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನ್ಹಯ್ವೇ?”  ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ 
ಹೊ-ಸಾನ್. “ಕಾಗ್ದಾಚೊ ವಾಗ್ ತೊ. ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ವಾರ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ಪೊಸ್ಕಾಟ್ಯಾಬರಿ. ಆತಾಂ ಪಳೆ ತಾಕಾ... ಆತಾಂ... ಆತಾಂ... ಆತಾಂ...” 

HOF ಉತ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ದಾವ್ಯಾ ಆನಿ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪೊಲ್ಕಾಂ 

ಚೆರ್ : ಥಾಪ್ನಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. 

ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಣೆಂ ಕುಜ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ: 
KS 

“ಬಡಯ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಕಾ, ಸೊಡಿನಾಕಾ, ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಕಾಂಯ್ 

ಮ್ಹಣಾಶಿನಾ.” 

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಧಯ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆಂ 

ಅಂತಸ್ಕರ್ಣ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. ಅಪ್ಲೊ ಉಜ್ಜೊ ಹಾತ್ 
ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಪೊಟಾಕ್. ಏಕ್ ಬಳಿಷ್ಮ್ ಮೂಟ್ OO 

ತಾಣೆಂ... ಹೊ-ಸಾನ್ ದುಖಿನ್ ಗುಟ್ಟೆ ಜಾಲೊ. ದುಖಿನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರುನ್ 

ಗೇಟಿ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ ದಾಂಬುನ್ 

'ಧರ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಗೇಟಿಗಾರಾನ್ ಗೇಟ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ YA, ಕೆಲಿ ಆನಿ. ತಾಕಾ 

ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್: ಸೊಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೇಟ್ ತಶಿಚ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ, 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮಾತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಸೊನಾ, ಸ್ಯೂಕ್ಯೂ 

 ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಶೀದಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

$+ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 

“ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ತುಂ. 'ತುಂವೆಂ ತಿ ಮೂಟ್ ತಾಚಾ ಪೊಟಾರ್ 

ಬಸಯ್ತಾನಾ......'' 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ, ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಕೊಂತಾಚ್ಕೊ 
ಮಣಿ: ಗಳಯ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ ರ್ಣ ಪರತ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ 

7 
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` ಅಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ಯೂ ಕಿತೆಂ? -ಇಚಿಂತ್ತಾಲೊ ತೊ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್. 

.ಯೆವೈತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಧಿಕ್ ವ ಡ್ ಅನ್ಸಾರ್ ತಾಚೆರ್ ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ! 

SO ಟ್ tages ಹ | 

ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ. ರಲ್ಲಿ ಭಧ 

ಘುಂವ್ಚಾಲಿ. 

ಖಂಚೊಗಿ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಅಪಾ 

“ಹಾಂ ಬನ್ನು, ತುಂ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಜನೆಲಾಂತ್ರ್ಯಾನ್ ಆ 

ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತುಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ರುಗ್ಗೊ ನ್ ಆಸ್ತಾ ನಾ ತುಂ ದೊಳೆ: ಧಾಂಪುನ್ 

ಮಾಗ್ಲೆಂ ಕರ್ರಾಲೊಯ್ ಆನಿ ಜಾಯ್. ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್ 

ತುಂವೆಂ. ಪುಣ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಜಾವ್ನ್, ತೆಂ ಚೆಡುಂ ತ್ಯಾ 

ತಾಂಬಾ, ದೆಂವ್ಹಾರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಂವೆಂ ಸಂಗತ್ 

ದೆವಾಚೆರ್ ಸೊಡ್ಡಿ ನಾಂಯ್; ತುಂಚ್, ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಯ್. 
ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತುಂ? ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್... 

ತೊ ತಾಳೊ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. ಸ 

“ದಯಾ ಕರುನ್, ಫಾದರ್ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್: 'ಉಲಂಪ್ಚೆಂ ಹ ಮ್ಹಣ್ 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಯಿಂ ಧಾಂಪ್ಲೊ ತೊ. 'ಆಪ್ಲ್ಯಾ? ಈ 
ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ದುಖಾಂ ಹೆರಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ 
ಪ್ರಯತನ್ ತಾಚೆಂ. ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊಚ್ ಬಾಗಿಲ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 
DEQ, ದೆಗೆನ್ ದಿಂಬಿಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ Be. ತಾಚಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ." 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡಾಜಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ? - ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಅತಾಂ 

ಹೈ ಅನ್ವಾರಾಂಚ್ಯೆ ಪ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಂತ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾ ಕ್ ಘಡಾಜಯ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೆಂ? 'ವಾಶ್ಯಾ ಚಾ 

ರಾನಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ಕಿತಾ ್ಯಕ್ ಕಳಿತ್ 'ಜಾಯ್ದ ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ? ಎಕ್ಕೆ ಸ್ಥ ಸ್ತೀಯೆಚಾ 
ಮೊಗಾರ್ ತೊ. ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಯಾಜಕಾಚೆರ್. 

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಪ್ಲಾ | ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಆಯ್ಲೊನ 
ಅಪ್ಲೈ ಮತಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಮಾಗೊನ್ಂಚ್. 
ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಕರ್ಮಾ: 
ಲೊಂದಚಿ ae ಆಪ ಪ್ಲ ಆಂಗಾರ್ ವೊಡ್ಲಿ ತಾಣೆಂ, ರಾತ್ ಜಾಲಾ ರ್ಯೊ 
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಾತ್ ಪೆಟಂವ್ಹೆಂ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಫಳಾಂ ಕಸ? 
ಲೊಯ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ, ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ಯೂ ತಾಕಾ stad 
ವಾ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ 
ಗಾಯ್ “wo FS ಚಿಂತುಂಕ್: ಯೂ ಬೂ ಜಾತಾಲೆಂ ಫಾದರ್ 'ಬನ್ನುಕ್. ed, 
ಜಿಣಿಯೆಂತ್. ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ದೆಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

ಎ 

- 
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ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮಧ್ಲೊ ಮೋಗ್, ತಾಚ್ಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಪಾತಕ್ 

ಜಾವ್ನಾ ಬ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್- ಬಾಪಾಯ್ಜಾ 6 ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ 
ತಾಣೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾ BA A 

ಮಾಲ್ಗಡೊ ತೊ ಆನಿ ae ಸಾಧ್ಯಾ ತಾಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

Ff ಪುತಾನ್ ಯಾಜಕ್. ಜಾಯ್ಜೆ ಯ್ ಮ್ಹಣ್ . ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ mo. 

| ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಪ್ಲೈ ಮತಿಂತ್ ಘಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. ಗಂಭೀರ್. ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ 

Ko... Ge ತಾಚಿ ಮತ್ ವರ್ಸಾಂ.ಪಾಟೆಂ Wad). GH, ಬಾಪಾಯ್ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಬಟಾಟ್ಕಾಂಚಾ ಗಾದ್ಕಾ ಂತ್ ತೊ ಕಾಮ್ "ಕರುನ್. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ 

: 'ಉಗ್ಡಾ ಸಾಕ್ ಆಯ್ದೆಂ ತಾಕಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಧಿಸಾ--ಸಿಂಜಿಚಾ ಬುಧ್ವಾರಾ ತೊ ಎಕ್ಕೆ 

ಜಲಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ತಾಣೆಂ KIO ಪ್ರಥವ ನ್ ಚಲಿ 2 

ತಾಚ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಹೆಂ. ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ -ತರ್ಯೊ ತಾಕಾ "ತೆಂ ನವೆಂಚ್. ಬಟಾ 

'ಟ್ಯಾಂಚಾ ಗಾದ್ಯಾ OS? ಎಕ್ಕೆ ವೊಳಿಂತ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆನೈಕ್ಕೆ ಸಾ ನ್ 

ತಾಚೊ. ಬಾಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. 

“ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ರಾವ್ ಪುತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಚಾ, "ತುಜೆಲಾಗಿಂ 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ಥಂಯ್ಚ್ ಗಾದ್ಯಾಚಾ ಪೊಂತಾರ್ ತಪ್ಕಾಲ್ ಮಾರುನ್ 
wars ತೆ. “ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ 

ಜಾಂವ್ಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ತುಂ. ಸ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ 

ರಿವಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತುಂವೆಂ ತೆಂ ಸ್ಥಾ ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ 

ತುಂವೆಂ ಬ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಬರೆಂ. : ` ಪಾತ್ಕಾಕ್ 

'ಅಪವ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲಬರಿ ಜಾಯ್ತ್...... 4 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಬ್ಜ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್. 
ಆಪ್ಲೆಂ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ದ ಯ್--ಅಪ್ಟೆಂ' ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ತರ್ಯೂ -ಆವಯ್- -ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ನ್ಡ ಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ‘oot one. 
ದೆವಾಕ್ GH ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಅಕ್ಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ತೆಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ 
ತೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ದೆ ಯ್ ಸಿ ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ತೊ ಚಲೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಪಾ. ; ಕುಡಿಚಾ ವೊಡ್ಡಾ ಒಿಚೆರ: ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ 
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಥರಾನ್ ರುುಜ್ತಾಲೊ ತೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ es, ೦ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿಜಯ್ 

ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ವಾಯ್ಸ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಯ್ ಫಾಲಿನಾಯೆ. ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ 

ರಾನಾಂತ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ' ಜೆ ಸ್ಕೂ “ಅಾನಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿನಾಯೆ-- 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಉಗ್ದಾಸ ಸ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ರಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ "ಯೆತಾಲೊ. 

ತಾಕಾ” ತೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ಚ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಬರೆಂ, ಉಗ್ದಾ ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ಯೂ 

ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಯ ತಾಣೆಂ--ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ರಾನಾಂತ್ಲೆ ಎಕ್ಕೆ ಸಾಮೈಬರಿ 

~ 

fe. 

UES 



ಎಕಾ ರುಪ್ಲಾ ಬರಿ, ಎಕ್ಕೆ ಇಮಾಜಿಬರಿ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ go ಬಿಡೂ ೫ 

ಜಾಯ್ನಾ ಯೆ ಇಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನಾ ಆಂಕ್ಕಾ ರ್ ಸಾಯ್ಬಿ ಣಿಚೊ ' 
om eS 

ಯೆತಾಲೊ ತಾಕಾ ಆನಿ ಅಪ್ರಾದ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ ಚಡ್ ಹು ತಾ? 

ಭೊಗ್ತಾಲೆ. ಹಾಯ್! ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆನಿ ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪುಸುನ್ cet 

ತಾಕಾ ಸಾಧ, ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್...... 4 ಹೊ ತರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೂ ಮೋಗ್... 

ತಾಣೆಂ ಚುಕಯ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ...... ಜಾಗ್ರುತ್ "ರಾವಾಜಯ್ . 

ಮಹ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್! ಪುಣ್ ತೊ ಅಸೊ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ 

ರಿಗಾತ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಶಿರಾಂ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಮಾರಿಫತ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿತರ್ | 

ಸರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮರ್ಣಾ ಬಗರ್ ' 

ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯ ವಾಟೆನ್ ಹೊ ಮೋಗ್ ಭಾಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ಸಕಾತ್? 

ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಲಾಸಾ ಸಾಂಚೆರ್ ತೊ. ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಕಸೊ? 

ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ 
ಆನಿ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ತೊ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಾಂ ಪಾವ್ಲಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ. 
ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೊ ತರ್ ಹಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆ೧ “...... ಲಾಸ್ಟಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ೦ ಬರೆಂ...” 

ಹಾಂ. ತರ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಲಾಸ್ಟ 0 ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ... 

ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ಬೂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದೊಂಕ್ ತೊ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತಿತ್ಲೊಚ್ 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಒಳೂ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಯಾಲೆಂ ತಾಕಾ. 

“ತುಮಿ mode? BROS ಫಾದರ್?” 
ವ್ಹಯ್, ತಾಚೊಚ್ ತಾಳೊ ತೊ. ತಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ 

ಕಾಂಪಿಣ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ--ಕಸಲ್ಮಾಚಿಯೊೂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಿ ಮಾರ್ಚಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಮೆಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ 'ಕಾಂಪಿಣೆಚಿ 
ಗರ್ಜ್ ನಾ್್ಲ್ಲಿ. 

"ನಾ. ಹಾಂವಂ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ 
ಬುಕಾಚೆರ್ ದವ್ರುನ್. 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಪಿಣೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್" ಆಯ್ಲಿ ಇಟಿ 
ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ GH ದೀಷ್ಟ್ ಸ್ಯೂಚೆರ್ ಘಾಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ಬಾಗ್ಲಾ 

ಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾತಿ ತಿಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಡ್ತಾಲೊ 
“ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗೊಸ್ : 330 ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ!” ್ಥ 

"ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಪಿಣ್ : ಮಾರ್ಲಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ 
ನ್ಹಯ್ವೇ?” 



ay ae ಶತಿ SE Ce ಜ್ ಸತ್ 
ಇ 
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3 4 ತೀನ್ಸ್ ಮೆಟಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ತೊ ಆಕರ್ಷಕ್ ಹಾಸೊ 

ಸಾಸ್ಲೆಂ... 

“ತುಮಿ ವಾಶ್ಯಾ ots. ರಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ 

ತ್ಯಾಕ್? ತುಮಿ ತೆ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮಣ್ 'ತುಮ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಹಿತ್ತಾ ಲಿಂ ಹಾಂವ್. "ತುಮಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತೆ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಖಂಡಿತ್ 

ಛಿತ್ ̀ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. 'ವ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆ ತುಮಿ--ತುಮಿ.. ಥೆ 

ಮ್ಹಾಕಾ 'ದೆವಾಬರಿಜ್. STs aa 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಾ 

ಕಾನಾ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಡ್ಡಡೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ--ತಾಚೆ ಓಂಠ್ ಸುಕ್ಲ್ಲೆ-- 
ಣಂಯ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 

ಆನ್ಯೇಕ್ ತೀನ್ “ಮೆಟಾಂ “ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ 
ಅಪ್ಲ್ಯಾ zon, ೯ರ್ ದೊಡ್ಲ್ಲೆ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸ 'ವಿಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ, ಫಾದರ್?” 

ಸವಾಲ್ ತ್ತ 

“ನಾ, ಕಸಲಿಯ್ ನಾ.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್. ಬನ್ನುನ್. 
“ತುಮ್ಚೈ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ಯೂ ತಯಾರ್ ಹಾಂವ್.” 

“ತರ್: ದಯಾ ಕರುನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವಚ್, ತಕ್ಷಣ್... ಆತಾಂಚ್.”' ಅಶೆಂ 

ಮ್ಹುಣೊನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಒಣದಿ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಚಾಯ್ಲೆಂ, 
ಅನಿ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಸ್ಕೂ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ 

ಥೊಡ್ಕಾ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ಸವ್ಯಾಸ ಸ್ "ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುಕ್. ಬಾಗ್ಲಾಕಡೆ ತೆ ಪರತ್ ರಾವ್ಲೆಂ. 
“ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಾರ್...... 2” ಒಳೂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಥಂಯ್ ಬಾಗ್ಲುಕಡೆ: ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ 
BS ತಾಂಕಾತ್ ಫಾದರ್ ways? ಅಪ್ಲೆ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ 
ಬರಿಚ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. 

“ವಚ್, ವಚ್......” ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ತೊ. 

ಬಾಗಿಲ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಸ್ಕೂ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ 
ಭಾಯ್) ಗೆಲ್ಲೆಂ. 

“ಸಯ್ತಾನಾ, ಹೈ ಪಾವ್ಮಿ ) 0 ಹಾಂವ್ REDO.” ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಸ್ಯಾಕ್ evry Sek 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಇದಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ 'ಧಾಡೆ 0, ತುಕಾ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ...... i 

.. ಆಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಪರತ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆನಿ ವಾಚುಂಕ್ 

ರಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಹರೈಕ್ ಉತರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ ತೊ--ಅಪ್ಟೊ ತಾಳೊ 
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His ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಎಕಾಚ್ಚ್ ಣೆಂ ಕೊ ರಾವ್ಲೊ. ಬಾಗ್ಲೂ! 

ಕೊಣ್ಗಿ ̀  ಆಸಾ ಮಳ್ಳಿಬರಿ “'ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. "ಕೊಣ್ಗಿ ಬಾಗ್ಲಾಚೊ = 

ಹಾಲಯ್ತಾ...... ಇ ಪರತ್ ಆಯ್ದಾಂ? ashe ಕ್ 

“ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿ ಣಿ--ಹಾಂವೆಂ ಷರತ್ ತಾಚ್ಯೆ am, ಂತ್ ಚಿಂತುಂ 

ಸುರು ಕೆಲೆಂವೂ? ಹೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ರಾವಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಗ್ಗೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ 

ಕಶೆಂ?” ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಪ್ಲೊ Ae ಧಾಂಪ್ಲೊ ತಾಣೆ, ಉಃ 

ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ನಿದೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಕಾ ದಿಸಾಚಾ Pasa 
ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪಾವಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ನವೆಂ ವೊ 

ತಾಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲಿ ವಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ wets 
ಪಾಲ್ವಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಕುಡಾಂತ್ ಸಗ್ಭ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಭರ್ಲೊ ಆನಿ ನಿದ್ದಾ ದವ 
ಡ್ಯಾನ್ ತಾಚಾ ಲೊಬಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೆಜಾರ್ GAG, ಕಾಂಪಿಣೆಕ್ ಶಿರ್ಕೊಃ 
ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿ. 

ಬಾಗಿಲ್ ತೈಚ್ ಘಡಿಯೆ ಉಗ್ತೆಂ. ಜಾಲೆಂ, : 

“ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಸಪ ಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಮ್ಹಾ ಕಾ” ಸ್ಕೂ ಲನ 

ಮ್ಲ ಣಾಲೆಂ. 3 

“ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ, ತಿ್ಮೆಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಡಿ 
ಮ್ಹಣೊನ್ಂಚ್ ಮೆಜಾ WO, ಕಾಡಿಯಾಂ-ಪೇಟ್ ಸಾಸ್ಟುನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಂ 

ತಾಣೆಂ ಆ ಆನಿ ವಾತ್ ಪರತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ ಸ್ತಾಲೆ 

--ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ. 

"ಹಾಂ! ತುಮಿ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. “ತುಮ್ಮಾಂ so 

ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರ್ಲಿ” ತುಮಿ ಆನಿ ವಾತ್ ಪಾಲ್ವಯ್ಲಿ. 

DONO ಮಾರುಂಕ್ ನಾ--ಕಾಂಪಿಣ್ ಧರ್ಣಿರ್ಚ್ ಆಸಾ.” 

“ಖಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ!” 

| 

ac 
ತರ್. ಖಟ್ಲಾ, ಪಂದಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾ.” 

3 (೯ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಸ್ಯೂಕ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ 
ಲೊಟ್ಟೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ 
ತೊ .ಆಪ್ಟಿತ್ ತರ್, ತಾಚೆಂ ಯಾಜಕ್ಪಣ್ : ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿಚ್--ತಾಣೆಂ 
ರಾವ್ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ರಾವಾಜಯ್--ಪಯ್ಸ್--ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ 

“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಪಿಣ್ ಸೊಧುನ್ ದಿತಾಂ ಫಾದರ್.” ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಜಾ ಆದಿಂಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ' ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ಸ್ಕೂ ಧರ್ಣಿರ್ 
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ಡ್ ಆ ಸ ಬನ್ನುಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ರಿಗೊನ್ ಧರ್ಣಿ BOD, 

೯ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ. | 

ಇಹ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ 

ಯ್. ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ? ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆಂ ಆಪವ್ನ್ mas, 

ಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು .ನೆಣಾ. ಕಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜೆ-ಘರಾಂತ್ ನವಾಲ್ ಘಡೊನ್ 

ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೂ ಪುರೊ ವಾ ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ 

ವ್ನ್ "ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಿತೊರಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಹಾ ಸ್ವಾಂ ತಾಕಾ ಉಜ್ಗೊಣ್ ಭೊಗ್ಗಿ 

| ಇಂವ್ಕ್ಯೂ 2 ae ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಮೊನ ಇತೊರಾನ್ ಬಾಗ್ಗಾ ರ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ 

ತಕ್ಕ ಣ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. 
ba ; 

“ಫಾದರ್ WH,” ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ವಿಗಾರಾನ್. 

ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಾ ಫರಾ ಸ್ಕೂನ್ ಆಪ್ಲೆ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಂಯ್ 

ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ವೊಡ್ಡೆ ಆನಿ ಖಟ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಮ್ಮಾಳ್ಚಿ ಕಾಂಬಲ್ ಪಡ್ಚಾಬರಿ 

ಸಕಯ್ಸ್ ಸೊಡಯ್ಲಿ. 

Aco? ಬನ್ನು ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ Sad, 
ತಾಣೆಂ. ಮೊನ್ಸಿ ಇಕರಾಜ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿ 'ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಕೂಕ್ ಲ್ಲಿಪಯ್ದ ಯ್ ಮ್ಹಣ್ 
ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಚೂಕ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಸ್ರೈಜ್ ಘಡಿಯೆ ಕಳ್ಲ್ಲೆಂ 
ತಾಕಾ, ee ತ್ಯಾ ಭೊಗ್ಗಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಲೊ ತೊ. 

Be “ಫಾದರ್ ಬನ್ನು...... ಸಾಂ ತೊಮಾಸಾಚ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ 
ವಾಚ್ತಾ ಅಮ್ಮೆ ಆತಾಂಚ್ಯೆ WOA WS” ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ತೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂಯೊ ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ 
ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ |ಹೆವ್ಮಿನ್ ಆಯ್ಲೋ ಹಾಂವ್.” 

"ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಖಂಡಿತ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಲಾಂಬ್ ಶ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

Ba, ಕೊರಾನ್ ಏಕ್: ಪರ್ನೊ ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಬೂಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ 

ಫೀ. 

ಟೆ 
ಅ 

a 

ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕಡೆ GA JOD, ವಾಶ್ಯಾಚಾ ಸ್ಫೂಲಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊನ್ನೀಣೊರ್.. ಸ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ: 

ಆನಿ" ಸೊಮಿಯಾನ್ ' ತೊಮಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತೊಮಾಸಾ. 
ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರಯೂ ತುಂ ವೆತಲೊಯ್?” 

“ವ್ಹಯ್ ಸೊಮಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಮಾಸ್; “ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ 

“ವಾಚ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್; ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ಯಾತಾಂ” 

b> ಹ 
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ಖಂಯ್ಸರ್ ಧಾಡ್ಜಾರ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. = 

ಧಾಡಿನಾಕಾ; te ಥಂಯ್ ವಚಾನಾಂ..... ತ ಡೆ 

ವ ......ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾವೆಂ” ತುಕಾ ಧಾಡ್ಜೆ 

ಭಾರತಾಕ್ ಚ. ಭಾರತಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ತುಕಾಚ್ ಸಾಂತ್ ಮ ಣ್ ದಾಖ ರಿ 

ಖರಿತ್ ತುಜಾ eon ತುಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ತುಕ 

ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆ One.” . -* ತೆ 

“ಕಠಿಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಹಿಂ...... ಫಾದರ್ ಬನ್ನು” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ pore 
ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್. “ಆನಿ ಆವಸ್ಕಾಂಯೂ ಸೊಮಿ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ಆಮಿ ಕ 

ಪರೀಕ್ಷೆಚಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚೀನಾಂತ್ ಅಮ್ಯಾಂಚ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆವಿ 
'ದಾಖಯನ್ಸ , ಶಿವಾಯ್......” 

ಅಶೆಂ. ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ a 
ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ತಾಕಾ, ಕಸಲೆಂಗಿ ಹಾಲ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ mos: 
ರಾವಯ್ಲೆಂ. 1 eee 

“ತುಮ್ಚಾ ಖಟ್ಲಾ, ಪಂದಾ fess ಆಸಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ' 

ಫಾದರ್" ಬನ್ನು ಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ WR "ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ 
ದಿಸ್ತಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ aN ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. | ; 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಗ್ಹಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಎ 
ಪಾಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ...... ವಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿ ಸ್ಟೀಯೆಚೊ ಪಾಂಯ್...... ಫಾದರ್ ಬನ್ನು... en 

ಆಕಾಂತೊನ್ ಆನಿ ದೆದೆಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ಚಿ 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್. | | 

“ಹಾಂವ್ ಪರ್ಮಾಣ ಕರ್ತಾಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್......" ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಸ್ಕೂ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಥಾವ್ನ್. ಉಟೊನ್ ಹಿನ್ 
ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಪಿಣ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ' 

0 ಸಾ ಫಾದರ್; ಧರಾ ey ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಒಣದಿ ಚ 
ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲಿ ತಿ? ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ನೆಣ್ರಾಪಣಾನ್. 

ತಾಣೆಂ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ 
Poe? ಫಾಪುಡ್ಲಿ. “ತುಮ್ಚಾ DEQ, ಪಂದ್ಲಿ ಧುಳ್ ಆಜ್ಚ್ ಹಾಂವ್ ರಭಾಡ್ಸ್ 

ಕಾಡ್ತಾಂ ಫಾದರ್,” ಆನಿಕ್ಯೂ ಉಲಯ್ತ್ರಾಲಿಂ ತೆಂ. *...... ರಭಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಲೊ 
ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ! ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ಹಾಂಗಾ 
ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ......” | 

“ಫಾದರ್ ಬನ್ನು......” ಪರತ್ ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ವಿಗಾರಾನ್, “ಹಾಕಾ 
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ?” if 



a, ಹಃ ಇಷು 

re | (8) | re 

ಕ 'ಕುಡಾಂತ್ಲಿ ಕಾಂಬಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಚಿ ̀ ಆಯ್ಕಾಲಿ ಸ ಸಾಯ್ಬಾ ನೊ. 'ಹಾಂವೆಂ, :... 

ಣ್ತಾಲೆಂ An, ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. 980 'ಜಾಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ 
ರವ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪುಣ್: ತಾಣಿಂ ಮತ್ ಫೆಟಯ್ತಾನಂ ಕಾಂಪಿಣ್. ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿ 

| ಸಣ Sameer. ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕಾಂಪಿಣ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ...” 

*ಹ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತಾಂಚ್' ನಿಕಳ್' ತುಂ.” ಫತ್ಯಡ್ಯಾಚಾ ಆವಾಜಾನ್ 
ಯ್ಣೊ "ಹೊನ್ನಿ ಇಕೊರ್; i 

“ಜಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾಂನೊ, ಜೆವಣ್ ಕ್ BOOS OO "ವೇಳ್ ಜಾಲೊ 

ಮ್ಹಾಕಾ” BQ, ಣ್: ವಾಲಿಬರಿ ಧಲೊನ್ ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್) 

fo. J 
ರಾಗಾನ್: ಕಡ್ಕಡೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂೊರ್ ws ಉಟೊನ್" - 

ಬೊ ರಾವ್ಲೊ. | 

1.1. *ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡೊನ್, ಆತಾಂಜ` ದಿಂಬಿಯಾಂನಿ ಪಡೊನ್ ದೆವಾಚೆಂ 
ಕೊಗ್ಗುಣೆಂ ಮಾಗಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು...... ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್. 
a 

ನೀಗ್ ಘಾಲುನ್, ಫಾಲ್ಕಾಂ ಸಕಾಳಿಂ $e ಯ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ೦ನ ಫಿಯೆಂವ್ಚಾ ಆ 

ಕಾತ್ ವೊರಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ವೊಡ್ವಾಂತ್ ಮೆಲಾಜಯ್. ಆಯ್ಲಿ” 'ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ 

ರ್ಕಿ ವರವ್ನ್ ಜಟ್ಟ ಗಜ್ ೯ ಅಸಾ. ಆತಾಂ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ 

ಆಜಿ ಗ ತ! 

“ಪುಣ್ ಮೊನ್ಸಿ ರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ? ನಿರಪ್ರಾಧಿ 
ವ ಣ್ ರುಜು ತ ಪ್ರಯತನ್ ನಗ “ಹಾಂವೆಂ "ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ 

ಅಧಾರುಂಕ್ ನಾ.. 

\ “ಅಳೆ ತುಜಾ ದೊಳ್ಳಾ ತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ರ್ರ 28,59 ಮ್ಹಾಕಾ? "ಮ್ಹುಣಾಲೊ 

ಮೆ ನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಕಠಿಣಾಯೆನ್, “ಮ್ಹಾಕಾ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂ ದಿಸಾನಾ.” 

iv 'ಅಶೆಂ-ಮ್ಹ ಫಣೊನ್ ರಾ ಗಾನ್ ತೊ ಭಾಯ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 

ಕಡಾಚಿಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳ್ಳ! 'ಥಾಂಜೆಂ ತಾಣೆಂ. 

A (ye | 8 
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'ಜಾತಾನಾ ಹಿಂವಾನ್ ಅಂಕ್ಟುನ್ ಧರ್ಣಿ ಧನೇನ ಸ ಸ ಕ 
ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಜ್ಜಾಡ್ತಾ ' ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿದ್ಸ್ಯೊ ಟೂ ಸೇ ಬ ಸ 

ಆ 'ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ 3 ಮಾರ್ಟೆ ಆದಿಂಚ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಪೊಡ್ತಾಂತ' 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ದೆನ್. "ತಾಕಾ: ಸುಶೆಗ್ ದೀ ವ್ 
ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಉಟ್ರಾನಾಂಟ್ ತಾಚ್ಯೆ, ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಸುರು ಜೊಲ್ಲೆ 

ದೋನ್ "ಸಕ್ತಿ ತಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ರುಗಡ್ತಾ check, ಆನಿ ಯಾಜಕ್--ಆನಿ 

ಎದೊಳ್ಯೂ ಕೊಣ್ಯೂ ಜಿಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ಯಿ 

ಘಟ್ ಮನಾಚೊ, ಉಪ್ರಾಟೊ ಆನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಾಚೂ- ಅಶೆಂ" ಎಕ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 

ದೋನ್ HOON 0 ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. “ತುಂವೆಂ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾ ಪ್ 

ಪಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ ಕಿತೆಂ?” ವಿಚಾರ್ತಾ ಲೆಂ ತಾಜೆಂ ದಾದೆ 3,0 ಸಂಯ್ಸ್. 

ತಾಣೆಂ” ಕಾಂಯ್ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರ್ಲ ಲೆಂ ನಾ. ಖರೆಂಚ್ 'ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್' 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ 'ನಾತ್ಲ್ಲಾ 2, , ಯಾಜಕಾಕ್, ತಾಕಾ ಇನಾಮ್ ಮೆಳಾ 
i ಜಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಸ "ಮ್ಹಣ್ ಚಾರು ತಾಕಾ. 3 ಜೂ 

' ' ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಬ್ರಿವಿಯಾರಿ . ವಾಚ್ಚಿ ತಾಣೆಂ." ದಾಂತ್ ಫಾಸ್ಲೆ, ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ, 
ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಲೋಬ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ, 
ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಸ್ಟಾಗತೌ ಧಿಲೊ ಪುಣ್ ತೊ.ಹೊ ಸ್ವಾಗತ್, 
ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕಠ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಂತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ವೊಡ್ತಾಂತ್ ,ಅಸ್ತಲ್ಕಾ. ಫಾತ್ರಾಟಾ 
ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಸೊ ತೊ ಆದ್ಲೈ ರಾತಿಂ ಇ ಇಲ್ಲೊ ಸೊ ಪಾವ್ಸ್ iat hn, ಆನಿ ಏಕ್ 
ಗಿರ್ಬೊಜಿ ಧರ್ಣಿ'ವಯ್ಲಾ , ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾತ ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಅವಾಜ್ ಆಯಾ ನಾಸ್ತಾಂ: 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ. ತಿತ್ಲಾ ರ್ ಮೊದ್ಲಿಇಕೊರ್ ಥಂಯ್: "ಯೇವ್ನ್ 
ಪಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲಿ Ae ರೋಜಿ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುನ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಧಾಂವ್ಣಿ: : 
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಗೌರವ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಬನ್ನು ಉಜೊ wa. ೧ಫಿ 

ಗೊರ್ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಯಾಜಕ್ಚ್ 
ದಿಸ್ತಾಲೊ. ನವೊಚ್, ಇಸ್ರೆಚೊ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ." ತಾಚಾ: ಹರ್ದ್ಯಾ 
ವಯ್ಲೊ "ಖುರಿಸ್. ಪೆರ್ಜಳ್ತಾಲೊ. ಆಪಾ he ಥಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ | 
ವೆತಾನಾ ತ ತಾಣೆಂ ಫೆಂವೆ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜಿತ್ (walking stick) ಆಜ್ ತಾಚಾ 

ಛಂ ಅನಿ ಆಜ್ ಅಪ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಿಗಾರೂ ಆನಿ ಕಾಜಿತೊರಾ 'ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ 
ಲ 
[2¢) 



eae ಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ, ಪಾತ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್: GAD 

$e ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಚಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ ಪಾತ್ರೆ ವಸ, ತೊ. 
ರ್ೂ. ನಾತ್ಲ್ಲೊ. a | 

“ಫಾದರ್ ಬನ್ನು....,.'' BR, tion? ಆಯಿಲ್ರೆಬರಿಜ್ ಸುರು. ಕೆಲೆಂ. 

| ರೇ: ಬರೊ ದೀಸ್ ದಿನಿವ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. _ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 
4 

3 “ಅಮಿ ಚಲಾ ನಾಂಚ್ ಉಲವ್ಶಾಂ” ಮೊನ್ಸಿ ಆರನ್ ತಾಕಿದ್ ao. 

& ನ್ದ ಯ್: ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಖಂಯ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ' 'ದೊಗ್ಯೂ | 

ಜಣ್ ಫನಾನ್ಷಣೆಂ ೭ ಸಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ತ್ತ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಕೆ ಧರ್ಣಿರ್. 'ಪ್ರಶಾಂತ್ © 

| ಸಕಾಳ್ ತೊ ಆನಿ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಸುರ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲ್ಲೊ. ' 
ಸುಕ್ಕಾ ಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಅಯ್ಯೂ ಮೆಳ್ತಾ So. ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಿ 

ಮಾಡ ರಳಕ್. ನಾತ್ಲ್ಲಿ. | vp | 
ಪಯ್ಲೆ 2, ಸುವಾತೆರ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು” ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಂನ್, 

“oe ಸ್ಕೀ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಜಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಪಿಶೆಷಣ್ Boy, ಕಾ 

ಸಾಂಗೋಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ತ de 4. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆದೆಸ್ಟ್ರಾ ರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆಂ cin; ರ್. 

ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ' 'ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ oS ಆತಾಂ "ದ 

'ಲ್ರಾಲೆಂ. ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಲ್ಲೊ. : ಎಕಾ ವೋಯ್ 
ಫಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾ ಭಿತರ್ ಬಕ್ಷಿ ಏಕ್ ಭಿತರ್. ಸರ್ಲೆಬರಿ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ವಾಂತ್ ಮೋಗ್ : 

ರಿಗ್ಲ್ಲೊ--ತಿ. ತಾಚಿ ಚೂಕ್? ತಾಣೆಂ ತೊ ಮೋಗ್ ಸೊಧುಂಕ್ಯೂ ನಾ. 

ಅಪೇಕ್ಸು ಂಕ್ಯೊ ಪಾ. ಅಪ್ಲೆಂ 'ಮೋಗ್ ಕರಿಜಯ್ ವಣ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ತಸಲ್ಮಾ ಸಕ್ಕ ಡ್ ಪಾತ್ಕಾ ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚೊಯ್ ಮೆ ಗ್ ಕರುಂಕ್ 

ತಾಕಾ ಆಶಾ ನಾಶಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸೊಭಿತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ 
ಆಸಾ ಕರುನ್, ಕಾಳ್ಚಾ OS ಹುಲೊಪ್ ಆಸಾ ಕರಿನಾ ೭ 2 FPO ತೊ ಜಾಣಾ 
ಸ್ಲ್ಲೊ., ಆಪ್ಣಾ 'ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಯೂ ಲಾನಾಚಿಂ. ಚಿಂತ್ನಾಂ” ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ 

ದವರುಂದ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. | Wey 

“ತೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ವಾ ಹಾಂವೆಂ ಅಖೇಕ್ಸುನ್ -ವ್ಹಜಾ 'ಖಟ್ಲ್ಯಾ 
ಪಂದಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಫಾದರ್.” : ಫಾದರ್ 'ಬನ್ನುನ್ ಹಂಕಾರಾನ್ ತಿ 
'ಜಾಪ್ | ಗೆ ad ot ಯ್ . ತರ್ಯೂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ತಾಂತುಂ ಚೂಕ್ 

\ 

ಬ ಕ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ದ್ದು ಣ್ಂಚ್' ಲೆಬ್ಲ್ಲೊ. poate 02.0 ಏಕ್ a ಸ 



ಬ್ಯ ಥಂಯ್ ಆಸ ಅಲಂ ದ ತು TR pC 
| nego. 'ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್” ಒಪ್ಪೊ ಫಾದರ್. ಬಕ. 9 
Sone ''ಪ್ರಕಾರ್,,,,..? 4: 

ಮೊನಿ ಇಕೊರಾನ್' ತಾಕಾ ಅರ್ಥ್ಯಾರ್ಟ್ Se, : 
ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪಾತೆ 0389, ತಸಲೊ ಪಿಸೊ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ : ಮ ಳ್ಳೆಂ 

ದವರಾ. ಕಸಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಅಸ್ಲಾ {OD ತಾಕಾ ಥೂ ಕಾಂಯ್. ಶಾ 

ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಒಪ್ಪಾತ್ಮೂ. ತುದಿ?” ಗಿ ie 
“ದ್ಧ ನಯ್, ತೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಒಪ್ಪಾ aM ಮ _ಣಾಲೊ ನತ ete 

“ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ: ಕಿತ್ಲೆಂ ಮನ್. ಆಸಾಗಿ 
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ 

` ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಖೊ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ. 18 a 

“Gad ಖಂಯ್!” ತುಕ್ಲಾವ್ಸ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಮೊನ್ಸಿ ಸೊರ್; “ಪರ್ಲ 
ಸುವಾತೆರ್" ತುಮ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಕ = 

“ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚಿಂತುಂಕ್, ಪಡ್ಲೊ. ತೊ ಇತ್ಲೊ: ಯಂ 
ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಕಿ, ಸ್ಕೂ ತಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ 'ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೂ ತಾಕಾ: 
ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆ (ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ' ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್: ae ಲಾರ್ "ದವು ನ್ “od, Dey 
ಮೊನ್ನಿ ಸ್ಸಿಣಕೊರಾಕ್ ' ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. 

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಗಾಸ ಸಾಕ್ ಯೇನಾ ಮೊನ್ಸಿ ನಾಸರ್". | 
ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ನಿಸ | ಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್, “ತ್ರ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೆಂ ಒಂ 
ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಇ ಆಪ್ಲೆ. ಥಾತ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಡವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ Ba. 

DOI, ಇಕೊರಾಕ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂನಾ, “ತುಮಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಲಾ ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ 'ದಾಕ್ಸೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ' “ತುಮಿ. ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ee ತುಮ್ಕಾಂ? ಯಾಜಕ ಕ್ಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ. ಅಪನ್ನೆಂ. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ ರಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮಾ ಕಾ 8 
“ಹಾಂದೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ತ ಮಿ ಆಂ ಯ್ಕಾ ಶ್ಯಾತ್ ತ ‘| | 

ತು ಜಾಲ್ಕಾರ್,..... ಹಿಂರ್ಗಾಲಯೊ: ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, 
ಕ “ಆಯ್ಯೊಂಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ” ಮ _ಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್. Sen, 2 ತಾನ್ ವಾಟ ವಯ್ಲೆ ಫಾತರ್ ತೊ 'ಹೆಣೆಂ- ತೆಣೆಂ ಮಾರುನ್: ಉಡಯ್ತಾ ಲೊ 

~ 
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ರ್ ಬನ್ನು" ಹಂ. 'ಅಯ್ಯೊನ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ರಾಜಾಂವ್ ಪಯ್ಸ್ 
ಕ ಚೈ ಥಾವ್ನ್. “80 ಲೋಟ್ ಕಾಡಿಜಯ್? ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕಠ್ತಲೊ 

; ಯಾಜಕ್. ಜಾನ್ಸ್. ಆಸ್ಚೆಂ. ak ಬರೆಂ : Own 0,050. ಜಾಲಿ ಏಕ್ ". 

B, ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಶಾಕಾ "ಮುನ್ ನುಕ್ಲ್ಲೆಂ.  ಆದಾಂವ್ನ್ ಭುಮಿ ವೈಕುಂ. : 
" ಏಕ್ ನೀಬ್ಸ್ ಸೊಧಾಲ್ಲೆಬಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ನೀಬ್ ತಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. | 

ಇತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಾರ, ಮೊನ್ಸಿ- 
er ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “Eo ಕಶೆಂ ಮಡ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. 

ಪಾವ್ಟಿಂ Be, ಸ್ತ್ರೀಯೋ ಆನಿ ಚೆಡ್ಪಾಂ "ಬಾರಾ ಯಾಜಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್... 
'ಅಾಗ್ಲ್ಲಿಬರಿ. ಲಾಗ್ತಾತ್... ತುಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ಕಳಿತ್. ಆಸಾಜಯಿಚ್....... 

| ಆಸ್ಲ್ಲಾ 1 BBS... se 

Bnd cv! ce ಮೋವ್. ಜಾಂವ್ಕ್ Re "ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ತರ್ಯೂ 
ಣ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಂ, ಹೆರಾಂಕ್ 'ಮೆಚ್ಚತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ 

ವ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. 

. "ವ ಸಯ್, ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ವಾಟ್ ಚುಶ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್” 
್ಲಿಣಾಲೊ Bo. “ಆಮಿ ಆತಾಂ ದಾದ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತವಳ್ "ಪಲ ಆನಿ 

ಚ್ ಉಗ್ಗಾಸಾಂತ್ ದವರಿಜಯ್; ಆವ ty ಸಮರ್ಷ ಣಾಚೊ ತಾಂಕಾಂ ಆದಿ 
ಸ್ ಕರಿಜಯ್ RN i ° : 

! “ಹಾಂವೆಂ “ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ" ಮೊನ್ಸಿಇಣಕೊರ್; ಪುಣ್ ತೆಂ' ಹಾಂವೆಂ 

x 0ಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ HAO ಪಾತ್ರ್... | 

a “ತರ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್ ae ಸಮ್ಜೊ ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಜಾಲೆಂ.” ಅರ್ಥಾ 

ರತ್ ‘Boon 'ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕ್, “ತುಮಿ” ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ` 
೫ ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ' ಪ್ರಯತನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ 
ಸೆಂ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ದಾದ್ದಾ 08 "ಥಂಯ್: OA, .ಖುಶೆಜೊ ಪರ್ಮಳ್ 

HOES", ಕಳ್ತಾ, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು...... | 
4 ಸ್ಯಾಂ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮೊನ್ಸಿ PLO, ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಚೊ ಅನುಭವ್ ನಾ.” 
G ನ್ಸಿಇಕೊರಾಚಾ . ತೊಂಡಾಕ್. ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಫಾದರ್... ಬನ್ನು. 
ನಿಗಾಂಯ್ದೆಯಿ ದೊಳೆ ಸ ಇಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ' ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ 
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| “35 ಮ್ಹಾಕಾ: eur. ಆಸೊನ್ ಸ anor ೦ ನ್ಹಯ 

sete ತುಮ್ಕಾಂ ಸ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ತಿದ್ದಿ ಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ: 

ತ್ಯೊ ಸಂಜ್ಯೊ ನಾಕಾತ್, ಕಳ್ಳ ಮೂ? ' "ಮಿ ತ್ಕಾ i). 

ae ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ 'ಸೊಡಿನಾಯೆ 

“ಮಾಗಿರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಉಂದ್ಬಾ ಕ್ ಕೊಣ್ ಆಸಾ? : ಹಾವ್ clap 

ಕಾಡ್ಜ್ ಥಾಲ್ಲೊ Hp ಣ್ತಾತ್ ತ ತುಮಿ?” ಘಲ್, ares a ಕೊರ 

ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. KE age i ay 

“ತುಮಿ ' ಹರೈಕಾಂತ್ಯ್ಠಿನ 208%, ಫಾಲ್ಲಟ್ ವಣ 6 

ಉತ್ರಾಂಚೊ ಚಿಮ್ಚೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ sage ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾದ್-ವಿವಾದಾ ಭೆ 

ಬನ್ನುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ತೃ ಬ್ರಿ ಭೊಗ್ದಾಲಿ. "ಅಪುಣ್. 'ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್ಯೂ Be 

“ಖಾಲ್ವೊ ಜಾಂವ್ "ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ Seo, ಆನಿ 'ಮೊನ್ಸಿಇ! 

ರಾಕ್, ಅಪ್ಲಾಕ್ಚ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ, ತಸಲ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ್ "ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾರ 

pene ತಾಕಾ ಸೊಸ್ತಾಲ್ಲೆಂ.' ನ ಚಿಕ್ಕತ ಜೀವ್ 'ಭಕ್ಲೊ. oe 

ಪಯ್ಗೆ, ಪ 5 ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ''ಭೊಂವ್ರ ಣಿಂಚಾ ಕಿರ್ಣಾಂಛರಿತ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆರ್ ಗೆ 

ಭೊಂವ್ವ 2 ಸಗ್ಸಾ 3092, = ಫುಲಾಂ ಫುಲ್ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಸ್ಯಾ' ವೊಡ್ತಾಸಿತ್ 4 
ವಾಡ್ಲ್ಲೆಂ." sro ನವಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಭಾರಿ” 'ಉಮೆದಿನ್ ಇಗಜ್ 
ಪಿರ್ಗಜಿ- ಘರ್ ಆನಿ ಹಿತಾಲ್ ನಿತಳ್ ದವರ್ತಾ ಲಿಂ ಪುಣ್: ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾ 

ಕೊಣ್ಯೂ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾ ಶ್ಲ್ಲಿಂ, Kr EE ಸ 

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಿಂತ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾ ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಮಿ.” Baa 
ಹ್ 

ರಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಲೋವ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಫಾದರ್ wigan '' 7 

ಘುಸ್ಟಡ್ಡಾ--ಕೊಣ್ ಹಾಂವ್? ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ತುಮಿ?” Weir 
ಸವಾಲ್, ಕೆಲೆಂ ವಿಗಾರಾನ್ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್. 

“ಆಮ್ಮ್ಕಾಂ' ಪಾತಕ್ ಕಾ ಂಠಾಳಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಪುಣ್ ಪಾತ್ಯಾ ಂಚೊ ಮೊ 
ಕರಿಜಯ್ ಮಣ್ ಶಿಕಯಾಂ ನಯ್ಪೇ ಮೊನ್ನಿ eps oe ?” ಫಾದರ್ ಬಃ 
ರಾಜಾಂವ್ - ಉಲಯ್ಪಾಲೊ, - ನ 

ಸ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಖಂಡಿತ್” ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಒಪ್ಪೊ; ಟ್ಟೆ ತ 
ಮ್ಹಣ್ ತೈ ಶಿಕವ್ಲೆಜೊ:ದುರುಪಯೋಗ? ಕರೈತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್.' ಹಕ್ಕಿ 
ಸಂಗತ್ ಬಗ್ ಜ್ಜ 3D, i ಸಬ್ದಾಕ್ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್ ತುಮಿ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳಾ 
ಚಿರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ ಅಪಾಯಾಚೊ ಸಬ್ಜ್ ತೊ ಅನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ರಿಂ 
ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಸಲೊ, ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ sna, ths ಮೋಗ್ ಕರ್ವೊ ೮ 

Wy ‘ow ನನ 
_ | ; ಇ ಶೆ 3 3.೭. 



ಫರಕ Je ಕಳಿತ್ ॥ um Zia ಚಂತ್ತಾಂ ಹಾಂವ್...” 

ಯ್, ತೊ ಫರಕ್, ಸಾರ್ಕೊ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ * 

“ಹಾಂವ್ ತ್ಕಾ ‘ont Oe os Toes ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಖಂಚೆಂ 

ಸ್ಟ್, ಖಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಲ ಹ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಮ ತಲ. ಅಪ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್ಯೂ ತಾಕಾ. 
2,880 ಆನಿ ತೆಂ ವಶೆಂಯೂ ಸುಟ್ತಲೆಂ. "ಮ. ಜೊ ಮೋಗ್ se, ವ್ಹಾ ಳ್ಯಾರ್ 

ಕಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಮತಲೆಂ ತಾಕಾ.” 

' "ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ : ಮೊನ್ನಇಸೊರ್ ರಾಪ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್-ದೀಗ್ 
ಹಾಟ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತುಮಿ noon. ರೀತ್ ಮ್ಹಾಕಾ: 
ಸಂದ್ ನಾ” Dy, ಹಲೊ. ತೊ. ಆಪ್ಲೆ. ಹರೈಕ್ ಉತರ್ ತುಕುನ್. “ತುಮಿ 
ಇರಿ ಖುಶಾಲಿ ಆಸ್ಲ್ರೆಬರಿ ಉಲಯ್ರಾತ್.. ಹೈ ಸಂಗ್ತಿ" ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ Pox, . 
ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಮತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪಾತಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ವೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಚೊ ' 
ಗ್ ಕರ್ಯೊ-- ಹಾಂತುಂ ಖಂಯ್ಸ on ಘುಸ್ಪಡ್ಲ್ಯಾತ ತ್ ತುಮಿ, ಅನಿ eae, 

೨9 

; ಹಾಂವ್ = ಕಾಚ್ ಸಂಂಬಾಳ್ತಾಂ ಮನ್ನಿ eps por.” . ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 

_ Bnd, ಇತರ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್” ಪಡ್ಲ್ಲೊ. : “ತುಮಿ, ಕುವಕ್ಸಾರ್ 
ks ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ." 1 vee : 

2 ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ 'ಗರ್ಜ್ ನಿಸ ನನಾ.” ಸ್ವವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ' ಫಾದರ್ 
ನ್ನುನ್. | 
1. “ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚ್ಯೊ 'ಥೊಡ್ಕೊ ಸಂಗ್ತಿ ಪಸಂದ್ ನಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು.” 
ww 

Dd, ಇತರ್ ಆನೂ. ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. "ಆಮ್ಚಿಂ" ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಮ್ಚಾ 
ರ್ಕ್ಯಾಂಬರಿಚ್ ಪಾತ್ಕಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹ ಣ್ ಕಳಿತ್ Beans ತುಮ್ಕಾಂ?” 

ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಯೂ ಮ್ಹಜಾ ನಿಯಂತ್ರ 5 ಹಾಚೆರ್ ಆಸಾಕಠ್.” ಎಪ್ ದಿಲಿ 

ದರ್ ಬನ್ನುನ್; “ತರ್ಯೂ.. as a ane 



“ದುಸ್ರೆಂ ಸಂಯಕ್ ನಾ. ತ 
ನಾರ್ಗೊನ್ಶ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್." 

ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾ ರ್ವೆ?” A | op: 

. ವೊಡ್ತಾ ತ್ಲ gaye ' ಚ oe My 
ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ. ಬರೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಂ... 
ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್, PADS ತರ್' ತಾಕಾ ತುವ, 'ಜವಾಜ | 

ಬರೆಂ .ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತುಮಿ...” ತೆ SR RR NE 
. ಫಾದರ್." ಬನ್ನು : ಆತಾಂ: : ಹಾಸ್ಲೊ, chaos, ಭಾಯ್) ` 'ಅತ್ರಳಾಕ್ 

ಪಳಿವ್ನ್. “ಪ್ಹಾಜಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಕೆದಾಳಾಯೂ. ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ 'ಥರಾನ್ ಅಖೇರ್ 
ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಕೆಂ ಆಸ್ತಾ ನಾ ಮಿಕಾ. ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್. ಕಾರಣ್ ; ನಾ” 

: ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 
`ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರ್ ಪರತ್ ಚಿಂತೆ208 . ಪಡ್ಲೊ ಕು 

“ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ | ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಚೆಡುಂ. ತುಮ್ಮಾ ಬಟಾ ಪಂಧಾಆಸಾ 
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸ್ಹಯ್ಮೂ? WS as. 

“ತೆಂ ತ್ಯಾ ಸಪ್ಲಾಂನಿ' ನಾಂಟನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್!" ತ 1 
ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ "ಗಂಭೀರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ 

iis ತ್ಕಾಚ ವೆಳಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್" ಪಾಎಸೆಲ್ಲೊಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಕಾ ವಿಷ್ಠಾ ಸಂತ್ 
AS ವ್ಹಯ್ ಮು _ಣಾಜಯಿಚ್ ಪಡ್ತಾ. 
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ತಾಂಚ್ಕೊ ದೊ? ಗಾಂಯ್ಯ್ಯೊ ದಿಬ್ಬ ಸಾಂಗಾತಾ" ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ರೊಗ್ಯೂ 
mA, ತೆ. ' ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ಆತ್ಮಾ' ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಅಪುಣ್ ಪಾತ್ಯಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ 

ನಿಮ್ ಗೆಲ್ಲ ಮೊದಿ ಇಕೊರಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ‘wos, 
ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್. ವ ನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. ಓಂ ಭೊಗ್ಗಾಂ : 
ತಾಕಾ 'ಉಪ್ಕೌರಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ.' “ee, "ಅಾನಾಕ್ ಅಪ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ. 
“ರಾವೊಂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸೊಡಿಸೊ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಾ , ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಿಂ ತಾಕಾ. 
ಉಪ್ಕಾರ್ಲಿಂ.. ಆಪುಣ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸನ ತೆಂ 'ಯೇತ್' ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ . 

“38, ಹ್ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ ವೆತಲೊಂ, ಮ್ಹಣ್ .ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. 
“ತಾಣೆಂಯೂ Bd, ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಸ 1A, ಸ್ಲೋನ್ ಫೆಜಯ್, ಖಂಯ್ಚೆ ಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆ , 
ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯಾಜಕ್ಪಣ್ "ಷಃ ಯೂಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಪುಣ್ “ಯಾರ್ ನಾ... 
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಪುಣ್ಯೂ ಏಕ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್. ಜಾತಲೊಂ...” "ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ | 
ಬನ್ನು' ಅಪ್ಲೈ ಜಿಬೆರ್ ಹಿಂ ಮೊಂವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಘೊಳಯ್ಲಿಂ ತಾಣೆ, ಗಗ 

whe oka em 



(9) | 

" ದೀಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಶಾಲೆ; ಆನಿ ಫರಾ ಭಿತರ್ಚ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗ್ಯೂ ಯಶಾಜಕಾಂಕ್ ಭೊಂಪ್ರಣಿಂಚಾ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ 

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕಾಂಯ್ ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತೈ ಸಂಗ್ತಿ ಥಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್ಯೂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ 

ತಾಂಕಾಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿರಿಯಾ-ಶಿಕ್ಸಾಣೆಚಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೂ ಭಿಯೆವ್ನ್ 

woo, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್, ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಅಭಿವಕಾನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ತಾಚೆ ಸಾಧ್ಯೆ. ಸೊಂಪೈ 'ಜಿಣೆಯೆ-ರಿತಿ Boos ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಫನ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಬಣ್ 

"ದಿಸೊಂಕ್ nobis ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಯಾಜಕ್ Wood, , ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುಂಕ್ 

ಪಡ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್. ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ಆಯರ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯೆ ಎಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಂತ್ ಎಕಾ ದುರ್ಬಳ್ಳಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ 

ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಸಾಧಾರ್ಹ್ ಮಂತನಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ, ಘಮಂಡೀ 

ಸ್ವಭಾವಾಚೆಂ ಕುಟಾವರ್ ತಾಚೆಂ, ಐರಿಶ್ ರಾಯಾಂಚಾ ಸಂತತಿಂತ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ೦್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಾ 
 ಮಾಲ್ಲಡ್ಕಾ ಭಾವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಕುಟ್ಟಾಚಿ ಸ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ್ 

ಜೊಡುನ್" BID ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಥಂಯ್ ಗೌರವ್ ಆನಿ 
ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್" ಹ್ಯೊ ದೋನ್ಯೂ AON, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಃಕಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಕ್ 

ಘಟಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ತೊ ಘಟ್ ರಾವ್ಲೊ, 

AD, ಲಾನ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೊ ಥಂಯ್ ಪಾಂಯ್ Axo ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 
ಜೆವ್ನಾಚಾ ಮೆಜಾರ್ ತೆಂ ವಾಡ್ದಾನಾ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಲಾಗಾನಾಶೆಂ 
ತೊ ಚತ್ರಾಯ್ ಫೆತಾಲೊ. 

ಹ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಸೂ Nes ದುಖ್ಲ್ಲೆಂಗಿ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ. ಪುಣ್ 

ತಾಣೆಂ ತೆಂ' ಕಸಲ್ಯಾಯೂ ಥರಾನ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, NWS ದಾಖಯ್ಲೆಂ ನಾ. 

ಹರ್ಯೆಕ್ "ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೆಂ ಯೆತಾಲೆಂ--ಸ ಗೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ತಿಚೆಂ 
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2 ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್. ಕುಜ್ನ್ ಸಗೈೆಂ aver ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. 

ಸಗ್ಗೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆ- ಫರ್ 8 ಸ್ರೀ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ " ಘರಾಬರಿ ದಿಸಾ ; 

ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಾ ಮೊಗಾಚೊ a ಘುರ್ತ್ ಆಸ್ಲೆ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಜಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ತಾಣೆಂ ಸಃ ದಾಂಯಿಸ್ ಹಾಡ ನಾಡ: 

ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ತಾಂಬ್ಯೊ ಗುಲೊಬ್. ತೊ ಪಳೆತಾನಾ ಫಾದ' ಬಃ 

ಂತಸ್ಕರ್ಣಾಚಿ ಕಾಂತದ್ದಿ ಪರತ್. ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ಗುಲೊಬ್ ಹಾಡುನ್ ' 

ong ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತಾಕಾ; ಪುಣ್ ಎಕಾ 'ಮೊವಾಃ one 
ಕಾಳ್ದಾಕ್ ದುಖಯ್ದ ಯ್ ಪಡ್ತಾ ನ್ಹಯ್ವೆ? ತ್ಯಾ ಫುಲಾಕ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಗಮನ್ 

ದೀನಾತ್ಲ್ಲೊ. ದಿಸಾ ಮಧೆಂ, ತೊ ಗುಲೊಬ್ ಭಯ ರ್ ಅಸಾವ್ಹ ಣ್ ಮೊನ್ನಿಇಕೊ, ಬ. 

: ರಾಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ತೊ. ಕಾಡುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ DEQ, , wow 

ದವರ್ತಾ ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಆನಿ ತಿ ಸಂಗತ್ ಸ್ಕೂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. . ತ್ಯಾ 
Woe Gost, ಸಂತೊಸ್ ವಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಭಸಿಗುಂತ್ ಅಪ್ಲಾಕ್ಚ್ ಸೊಡಿ 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ರಾತಿಂ GM, ಕುಡಾಕ್ ತೊ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾದಾಚೊ ಸ್ವಾ ಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ. 'ಸುಲೊಬ್ ರಾಕೊನ್: ಆಸ್ತಾ ಲೊ. 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾ ಥಂಯ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 'ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ನವೊ. 
ಅಭಿಮಾನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೈ ಪ್ರಾಸ್ ಜೆಡ್" ಆಸಕ್ತ್ 

ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಂವ್ಕ್ಲಾಗ್ಲೊ.  ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿ 

ದೆವಾಸಾಂವ್ ಪಾ ದೇವ್ಸ್ತುತಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂ ಲಾನಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ' 

ಏಕ್ ದೀಸ್: ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ "ಕೂಪೆಲಾಂತ್ಲೆ 0 ಆರಾಧನ್ ಬಂಧ್ 

ಜಾಲೆಂ 4 ಸ್ | ‘a 

ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲೋಕ್ : ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನಿ. 

ಮೂನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಮೂಸ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್. ' ತ್ಯಾ 

ವೆಳಾರ್ ಸ್ಫೂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿ ಆರಿ ಆನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶಾಣೇ ಸ 
ಸಾಗ್ವಣಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಂಬೆ ಸೈನಿಕ್ ಆತ್ತಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ಅಸಾತ್ ಮು ಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ... 

ತಾಣೆ. ಲೋಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ರೆಬರಿಚ್ | ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ ಗ 

on ಜಣ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ wore, ಆನಿ ತಾಂಕಾಂಹೂ' ' 

ಲಿ 

+ 
? 

ay । ow. ee 

ಹಾಂಗಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. esse ಸಿಗ್ಮಾ (ಸ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?” 4 
\ 

% 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ತುಮ್ಹಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ಚ್ ತಾಕಾ ಆರಾಧನ್ ಕರಾ. oe ae 18 
ಗುಗ್ O Ns ¢ anal 5 ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿಂಚ್ ಹೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ 3 

ತಾಣಿಂ. F $b re Si 
ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್, ಕಿತ್ಲೆ ಖರೆಪಣಿಂ. ತೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ | ತಾಚೆಂ ತೆಂ } 

¥ : 
+ a 4 4 

1 oye ಹ್ a 
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೫ ತೊಂಡ್ ಆನಿ ತೆ ಸೊಭಿತ್ ದೊಳೆ ಎಕ್ಕೆ ಸ್ಯ ತೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. 
2 --ತಕ್ಷಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ' ನಿರ್ಧಾರಾಚೊ--ಉಗ್ಗಾಸ ಸ್ ಯೇವ್ನ್ Bh ದೀಷ್ಟ್. 

“ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ತೊ ಇಸ್ ಆವಿ ಅಮ್ಚೈ ಸ್ವಂತ್ 

ಖುಶೆನ್ Bowe, eaves "ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ. ಆಮ್ಟೆ ಖಾತಿರ್ 

ಆಮ್ಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸ ಕಷ್ಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಜೊ. ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ 'ಆಸ್ಚೆಂ 
' ಮರಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಿವಿತ್ ಹಾಡುಂಕ್.” | 

‘ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾನಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಿ 

ಸಬ್ಜ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಆಲ್ತಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸಾ 

ಬನ್ನು ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚೌ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತರ್ಯೂ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ 

. ಸ್ಕೂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಇಡ ಆಲ್ತಾರಾಕಡೆ ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ' ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. . ಫಾದರ್ 

ಚಾ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ತೆಂ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ, 

' ಆನಿ ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅಪ್ಲೊ ಸೊಬಿತ್ ಹಾಸೊ? ಹಾಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. 

"ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತೆಂ ಪಳೆವ್. ತುರ್ತಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ--ದುಖನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆಂ 

ಅಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫೆವ್ನ್. 

... ಆನಿ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ. Avo, ಲಾನಾಚೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ಪಣ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿಕ್ಯೂ ಘಟ್ 809,80. 
7 
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An , ಹಫ್ಯಾಂತ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ 

4 ತಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫೆತ್ಲ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ದೇವ್ಸ್ತುತಿ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ 
' ಭಾತಾಚಾ *ಗಾದ್ಕಾ ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಲ್ರಿಂ. . AD, 

a ಸಕ್ಕಡ್ a, ೦ವಾಂಕ್ ಖಬರ್ ಧಾಡುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ 

P 'ಮೆಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ' ಭಾತಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಉಬಾರ್ ವಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಿಂಬಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ 

ಲೋಕ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಹೊ. ಲೊಕಾನ್, ಯಾಜಕಾಂನಿ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ 

ಅಮ್ಕಾಂ ತುಮಿ 'ಶಿಕಯಿಲ್ಲಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಐರಾಗೊನ್ 
ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ... ಆನಿ ದೇವ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಾ 

' ಭೊಗ್ತಾ”. ಮ್ಹ A ತೊ ಲೋಕ್. "ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ತೆಂಪ್ಲಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲೆ 
ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾತಾಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ Soe’, 

ಮ್ಹುಣ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ Gow co. 

“ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ DB, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್.” AO, ಲಾನಾನ್ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು ಕ್ mune”. ದಿಲ್ಲೆಂ. “ಅನಿ ಕಾಂಯ್ -ಭಿಯೆಂವ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ 

ಕೊಣ್ಯೂ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್. ಬುದ್ದಿಸ್ತ್ ಯಾಜಕ್ x: a 2 3 % ತ್ರಿ ol x 



ore 1] ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾ 0ಗ೯ಲ್ಲೆಂ. vas, ತೆ ದೆವ ಜಿ ಆಸಾ. 
'ಹಕ್ಕೆ ಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಮಕ್. ಕರಿಜಯ್ Bo, pee ತೆಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮುಖಾರ್ 

ಸರ್ಲ್ರೆ. 3 cet ಈ 

ತೈ ರಾತಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹುನೊನಿ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ” ' 

ಕರುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಹಿತ್ಲಾಚಾ ದೊರ್ಯಾ ವಯ್ಲಾ ನ್ ಆನಿ ಗೇಟ 

ಗಾರಾಚ್ಕೆ ಕಮ್ಮನ ತೆಂ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಜಃ ಹ 

“ಬುದ್ಧಿಸ ರಿ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ಸಹಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಫೆತ್ಲ್ಯಾ See ; 
ಫಾದರ್ ಬ್ಲ ಸ್ಯೂಚಿ ಶಿಫಾರಾಸ್' ಉಲಯ್ತಾಲೊ. " x parte. 

ಸ್ಕೂ ನ್ ತಿತ್ಲೆ ೦ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ Geno. ಜಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ 

ಗೆಲೆನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಅಜಾಪಾಂನಿ Ws, ಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಅನಿ ಆತಾಂ ಸ್ಕೂ 'ಲಾನಾಕ್ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಕಣ್ Beso, WO ಲೆಖುಂಕ್ 3 ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ಬಿ ಇರ್ % 

Bee ೯ಂತ್ “ತಸಲೆಂ ಜಂ ಹಜಾರಾಂತ್ DEO ಮೆಳ್ಳೆಂ ಕಷ್ಟ್ ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ 

ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ; ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ RE: ತಾಣೆಂ ಆತಾಂ. 

ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಲೆಂ. ಸ ee 
“ತುಜಿಂ ಚೆಂತ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳ್ ದವರ್.* ಅಪ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಸ 

ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ ae . ae Re ಸ i 

“ಜಾಯ್ತ್ ಮೊನ್ಸಿಇತೊರ್.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ago, - 

WS ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಚಃ ಇನ್ಸಿಇಕೊರ್ GAAS ಜಾಲ್ಲೊ. Bo°-8 0. 
ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ದವರ್ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕಾಲೆಶಿಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ 
ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಅಪ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆರ್. ಕ 

eee ಘಾಲ್ಲಿ ತಿ, ತಾಕಾ ಅಸ್ನಸ ಸ್ವಸ್ಸ್, ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಲೆ ಯಾಜಕೀ ' 
ಕಾಯ್ದೆ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್, ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಅಪ್ಲೈ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ' 

ೂಂವ್ಚಿ--ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆನಿ ವಾಪ್ರಾಳ್ ' 
ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ, ಖುಶಾಲಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ; ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಚೆರ್ ಬಂಧಿ ಪಡ್ಲ್ಲಿ, ' 
ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ ಆನಿ ಹೆಂ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಆಖೇರ್ ' 
ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ' ತಾಕಾ. AOA, ಕಾಯ್. ಆದಿಂ 

ಥಾವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೊ et ಮೊಗಾಚೊ ಗೂಣ್ ನ್ಹಯ್ "ಅಸ "ಲ್ಲೊ ಆನಿ 

om, ಕ್ ಬದು ್ಲಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕ 
ಫುರ್ಪುರೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಸ 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾದರ್” ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು ತಾಕಾ ಜಾಗಂವ್ಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ. : 

ಉಟೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ?” ಆಕಾಂತೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 

ot ಕ್ಷ 



= “ಮುಜೆ ಫಾಂಯ್ ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪೊಟ್ಯೂ ಸಮಾ ನಾ. 

“ato ಕಾಂಯ್ ಪಾಡ್ - ಜಾಲ್ಲೆಂ 'ಪುಜಿವೇಳ' ಸ 

“ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್.' ಜಾಪ್ ದಿಲಿ 

Bs ಬನ್ನುನ್. ಸ 3 

= “ತರ್ = ಕಾ ರುರಮ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ.” ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಚಿಂತುನ್ಂಟ 

ರ್ಗಾಲೊ. ." “ಆಜ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ. ಸ್ಥಾನ್ ಫೆಜಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ 

) ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಶಾ ಆಸ 2 ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ “ಕರಂ? 

ಚಿ ಖುಶಿ......” 
ee ಎದೊಳ್ ಎಕ್ಸ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಹಾಂಗಾ. ದೇವ್ಸ್ತುತಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾ 

ಸೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. 4 msde ದರ್ ಬನ್ನು. 

4 ತರ್ ಆತಾ ತೊ ವೇಳ” ಆಯ್ದಾ--ಮ್ಹಾಕಾ ಉಜೊ ರಾವೊಂಕ್ಯೂ 

Bo, ನಾ. 
gene ಹ್ಯೆ ಪರಿಸಿ ತೆಂತ ಕಸೊ ಸೊಡುನ್ ವಚೊಂ ಹಾಂವ್?” 

ನ “ಹಾಂವ್ a9. ಜಿಂ ಮಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಗೆಂ 

ಕೇವ್ ಆಯ್ಕಾತಾ "ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೆಯ್ಸ್ "ಆಸಾ ವ್ಯಾ ಕಾ,” ಭರ್ವಸೊ ಉಲಯ್ಲೊ 

ಕೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್. 

ಫಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ವಾಟ್ 

ನಾ ಇಖಂದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಕೂ ಭಾಯ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. ವಚೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ 

ನು es , ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕಿರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲೊ. ತಾಕಾಚ್ 

!ಡಕ್ಕ್ - ದಿ ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ -ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುಮಿ ಎಕ್ಸೆಚ್ 

io, ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಗ್ಸ ಸ್ ದವರಾ.” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ರಾಗಾನ್ ತಡ್ವಾ ಲೆಂ ನಾ. 

| ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ Be, ಸಕ್ಕಡ್ ಆಲೋಚನೋ ಫಘುಂವ್ಚ್ಹಾತ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಟಿಂತ್ರಾ ತವೆ ತುವಿ, ಆತಾಂ, ಮಿ ಸಾಕ್ "ಭಾಯ್ ಸರ್ತಾನಾ?” ದುಖೊನ್ ಸವಾಲ್ 

ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. 

| ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ ತನ್ಕಿ ಕಠ್ಜೆ ಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ 

ನಿಳ್ಕಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. 

.. *ಮ್ಹಾಕಾಮಾಫ್ ಕರಾ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಬನ್ನು ಮ್ಹಣಾಲೊ” ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ 

ಆನಿ ತೆವಿ ನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. 

“ಪೀಟರ್ | ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಾದರ್ 

ನ್ನನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಹೊನ್ನಿ ಇಕೊರಾಕ್ ತೆಂ 

ನಾಂವ್ ಉಗ್ಗಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ 

es 



ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಸ ಭಕ್ತೆ. ತಾಣೆಂ ದಿಂಬಿ' ಘಾಲುನ್ ಹುಜ್ಜಾ 
ನಿತ್ರಾಣ್, ಜಾವ್ನ್ Wx, BER Peon ಥಂಡ್ 'ಹಾತಾಜೊ 
Bsn. “ದೇವ್ ಬರಿಂ ಕರುಂ ಮೆನ್ನಿಇತೊರ್' ತುಷಕ್ಕಾಂ.*: 'ಮಳೆಂ ತಾಃ 
ತುರ್ತಾನ್ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. oe 

ಭಾಯ್) “Ave, ಲಾನ್" ತಾಕಾ Oso, ಲೆಂ. ವಾಶಾ 0289. ee 

ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ So ಆಜ್ ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಹಾಸ್ತೆ 

' ಅಪ್ಲೆಂ ಬೊಟ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಒಂಠಾಂಚೆರ್ ದವ್ರುನ್ ಅಪ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. 
ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್. ಗೇಟಿಕಡೆ "ಪಾರ್ಕಾಚೆ ಸೆ ನಿಕ್ 
ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚೆಂ 

ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸುಸ್ತಾ ಲಿ ತಾಕಾ. ಚಕ್ಕೆ. ಮುಖಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾ ಸೊ ಬಾಗಾವ್ನ್. ತಾಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ದೊರ್ಯಾ ರ್ ಚೆಡ್ಡಿ ತೆಂ. 

“ವೆಗಿಂ ಯೆಯಾ? ಒಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ದೊರ್ಯಾಜ 

ತೆವ್ಕಿಲ್ಕೆ ಕುಶಿನ್ WHO, . ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಸೆ ೧ಯರ್ ವಾಶ್ಯಾಚಾ ಆಧಾರಾನ 
ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದೊರ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. . ತೆವ್ಶಿಲೈ ಕುಶಿನ್ ರಂ ಂದ್ವ ಯೆಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂತಿ 

ಮೋವ್ ಮಾತಿ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಾ 'ದದೆಂಗ್ ಜಿ ಜಿವಾಜೊ 'ಬಡಲ್ಲ್' ಆವಾಜ 

ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ. ಬ ಟಟ £3 

ಆತಾಂ Aw, ಲಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ -ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್" ತಾಕ: 

ಭೊಗ್ಗೆಂನಾ. ತೆಂ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಂಚೆಬರಿ ಭುರ್ಗೆಂ ನ್ಹಯ್. ae, ಧಯ್ರಾಧಿಕ 

ಸ್ತ್ರೀಯೆಬರಿ. , ಹರೈಕ್ ಮೆಟ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್, ಜೊಕುನ್ ದವರುನ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ 
ವೆತಾಲೆಂ. : 

ತಿಂ ಭಾತಾಚಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ಮೂಳಾಬ್ 
ತಾಂಬ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್. ಎಕಾ ಉಬಾರ್? ಖಡ್ಜಾ ಮಸಿಖಾರ್ 
ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ, ಕೊಣೆಂಗಿ ಚುನ್ಯಾನ್ ಖಡ್ತಾಜೆರ್ ಆಲ್ಪಾ 
ರಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ) ಎಕಾ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲಂ. ಆಪ್ಲೊ 
ಯಾಜಕ್ 'ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ How ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮೌನ್ 
ಸ್ವಾಗತಾನ್: ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಕೆ ಮುಧ್ಹ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್ way ಆಲ್ತಾರಾಕ್' 
ವೆತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಪರತ್ How ಘಾಲಿ ಆನಿ ತೇರ್ಸ್ ಸುರು ಕೆಲೊ: ಲೋವ್ ಆನ 
ಗಂಭೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುಜ್ವಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. 
ತಾಚಾ ಭುಜ್ವಣೆಚಾ ಉತ್ರಾಂಬರಿಚ್ ತರ್ನಾ ಸುರ್ಯಾಚಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ 
ಪ್ರಶಾಂತ್ಪಣ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲ್ಲಿಂ. 

KC 4 

ತ 

4 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. 
ಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಚೆಂ ಹರೈಕ್ ಉತರ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಕೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ 
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ರಿ ಭೊಗ್ತಾ Bo ತಿಂ ಆಯ್ಕಾತಲ್ಯಾಂಕ್. ಲೋಕ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ = 

ಲುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ; ಆನಿ ತವಳ್ SHS ಎಎಕ್ಲೊಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ 

we ಮೆಳ್ತಾ Ge. “ಸೊಮಿಯಾ, -ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್”: ಮ್ಥಳ್ಳಿರ 

ನ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾಳ್ವಾಚಾ 

ಭಾಳ್ಕಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್” ಪಾಶಾರ್ 'ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ 

52, = ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟೆ as, ಜಮ್ಯಾಚಾ' ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ 

— ದಿಂಬಿ' ಬ್ "ಅಸ “ಲಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ 

ಲ್ನ  ಚಕ್ಕೆತೆ ಪಾದ್ದೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ "'ತಾಕಾಯೂ DER, ರ್-ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ, 

' ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ನ್ ತಾಕಾ ಕುವ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ದಿತಾನಾ ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ : ಮತಿಂತ್ 

foc ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ತಾಣೆಂ ತೆ ತೆಂ. ಜಿಂತ್ಲ್ಲೆಂಚ್ 

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಐ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯೆ ಮೆಳಿಕ್ ತೆಂ 

ಯೂ ಮೆಳೊಂಕ್ಕ್ a3" do. ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ॥ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 

ಕ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ." ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ AGO ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ 

ಶ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಚಿಂತ್ರಾನಾ ಸ್ಯೂ ಲಾನಾ ಚೊ ಮೋಗ್ ಗೌರವಾಂತ್ wage 

BY ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊರೊ' ಉಡೊನ್ 

'ಗೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಯ ಯೆವುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿಂ ಭಾವನಾಂ ತಾಚಿಂ ಆನಿಕ್ಯೂ 

ಚಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ, 

ಸ ತ್ಕಾ ಎಕ್ಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಇಗರ್ಜೆ-ಘರಾಚಿ ಧರ್ಣಾ; ಪುಸುನ್ ಆನಿ ಕುಡಾಂ ನಿತಳ್ 

"ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಯೂ. ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಆತಾಂ ಬರೊ. ಜಾಲ್ಲೊ: ತರ್ಯೂ 

> AD ನಿತ್ರಾಣ ಆನಿ ಬಾರೀಕ್ `ಜಾಲ್ಲೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ 

ಇಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಕಾಮಾರ್ ಆನ್ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ Ave, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು a ನ್ 

ಔಂವಾಸಾಶ್ಲ್ಲೆಂ. . ತಾಕಾ ತೆಂ ಆರಾಧನ್. ಕರ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನ್ 

ಫಪಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ 

: ೯ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಆನಿ ಆತಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಖಟ್ಲೆಂ ಸಮಾ ಕರ್ತಾನಾ 

ಹೊ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ... ಹ್ಯಾಟ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ 

ಶೈ Dey ರಾತಿಂ ನಿದ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಫಟ್ ಉಶ್ಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕ್ಲ್ಲಿ 

.-ಖಟ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೆ 'ದೆಗೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲಾ ಕ್ಚ್ ಅಮೃಕೆಂ BAO ತೆಂ. 

ae ae ಮನಿಸ್ ಪುಣ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಂಯ್ಯಾ ಚೊ ಆನಿ ಬರೊ. ತೂ ಆಪ್ಲೊ 

: ೇೀಗ್್.ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್: “ತೆಂ ಜಾಣಾ "ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಇತ್ಲ್ಯಾ 

ಬೂವಾಳಾಯೆನ್ ser ಕರ್ತಾಲೊ ದಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ. ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ee 
ಇಕಾ. “ತಾಕಾ ತೆಂ ಆರಾಧನ್' 'ಕರ್ತಾಲೆಂ.. ಆಂಕ್ಲಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿ೫ನ್ ಸಿರ್ಗಿಂಚಾ 



ಮೊಗಂನ್ ಭರೊನ್ ಜೆಜುಕ್ ಅಪ್ಲಾ , ಗರ್ಭಾಂತ್ ಬನ್ಸ್ ದಿತಾನಾ ಆ 

ಮೋಗ್: ಭೊಗುಂಕ್ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ose "ತ್ತಾ ಲೆಂ ತೆ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮುಖಾರ್ ಆಸ ಳಲ್ಲಿಬರಚ್ ತಾಕಾ ಅಪ್ಪು ಕ್ ಪಳೇ 

. ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ತಾಚಾ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಲ್ರೆ ತಾಚೆ. ae 
ಲಾಗಿಂ ಫೆತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕ್ಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. 4 

ಅಸಲ್ಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ದೃ ಶ್ಶಾ ತ್ ತೆಂ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಿ, ಇತ್ತಾ , ಮೊಗಾಂ 

ತೆಂ DAL, ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಿ, ಎದೊಳ್” ಕೆದಿಂಚ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ , ತಸಲೆ 
ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ ತಾಕಾ." ಹೊ ಏಕ್ ಖತಾವಿಣ್ ಗರ್ಭಿಂ ಸಂಭವ್. a ಯ್ 

ಸರ್ವ್ ನಿತಳ್, ಸರ್ವ್ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ರಾಕೊಃ ಕ 
ರಾವ್ಲ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಘಡಿತಾಂ ವಿಷ್ಯಾ ತ್ wot, go ತಾಣೆ 

ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಬಾರ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೊ 53,0085, ನಾ; ವ 
GHG, ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ನ್ಹಂಯ್ದೊ ದೇವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ.... 
ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಕರುನ್ oS, ಸ್ವೀಯೆಚೆರ್ ಶಿಕಾ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾಂ॥ 
ದೇವ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ... ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್: ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿ ಆನೇ! 
ಕಥಾ ಅಶಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ: ಟ್ ಇ 

ಎಂಪರದೊರ" oon? ಚಿಯಾಂಗಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಜಾಹಿಂ ಥರಾನ್ & ಖರ 

ಗೂಣ್ 802, ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಜನ್ಮಾಚಿ ಕಥಾ ವಿಶೇ 
ಥರಾಚಿ, ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪವಿತ್ರ) ಓವೆಯಿ ಪರ್ವ 

ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಎಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಂತ್ ಧ್ಯಾ ನ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕೆ 
ತರ್ನಾಟೊ ಎಕಾಚ್ಚಾಣಿಂ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತೊ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ 
ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಕರುನ್ ಫೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ರೂಪ್ ಹ | I | 

“ಭಿಯೆನಾಕಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ, ಅಪ್ಪಾಕ್ ಪಳೆವ್ ಕಾವೆಲೆ ತೈ oY ಣ wm 6 

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ......* 

HM, ಲಾನಾನ್ `ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳುನ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. 'ಚಡಿಕ 
ಚಿಂತುಂಕ್ ತೆಂ ಸಕ್ಲೆಂನಾ. ದೆವಾನ್ ತೈ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ 0 3, ಶ್ 

ನಿಯಾಳ್ವಾಂತ್ ಮಗ್ಗ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ...... 

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಭಂಗ್ ಜಾಲಿಂ.., 
೪4 ಹಾಂ...... ಹಾಂಗೂ ee ತುಂ...” ಕುಡಾಂತ್ Deas 

ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ” ಆಯ್ಕೊನ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆಂ. 
ಆಕಾಂತ ಇನ್ ಆಪ್ಲೆ ಜೋನ್ಯೂ ದೊಳೆ. ent, ಕೆಲೆ ತಾಣೆಂ, ದರ್ವಡ್ಯಾ 
ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ DDO ತೆಂ 4 4 

\ 
ಶಿ ಇ ಚ : 

a , ahd, (ಅತ್ತಾ ಸತ್ತ ಸ 
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ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ, ತಾಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂತ್ಲೊ ತೊ 

‘esr. ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ತೊ: ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಮೋಗ್...... ಸಕ್ಕಡ್ 
ಎಕುಚ್ಚಾಣೆಂ ಜು ಜಾಲ್ಲೊ... ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೇವ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ, ತಾಚೆ 

ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ! ತಾಚಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಂತ್ಲ್ಯಾ 
ue ಚಿರ್ ಏಕ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಉಮನ್ಕಾಳ್ತಾಲಿ, Go ಪಿಯೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ 
ಇಳ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪೊಲೆ ಸೊರಾ ನ್ ತಾಂಬೆ ಜಾಲ್ಲೆ. 

“ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಮಲೆಂಯ್ WO, ಹ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ AT ತುಂ 

ಆನಿ ಪಾದ್ರಿ...... 3 

AM, ಲಾನಾನ್ Wow ದಿಂವ್ಚ 5 ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಬಳಾನ್ ಸ 

ಕರುನ್ ಖಟ್ಸಾ ರ್ ಅಡ್ ಘಾಲುನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಸೊರ್ನಾಚಾ ವಾಸಾನ್ 
೧ 5 

ಭರ್ಲ್ಲೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸ್ಕ್ಯೂಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ. ಸ್ಯೂಜ್ಯೆ Shogo ರಗತ್ 
(52 E74 ae) 

ಅತಾಂ ಆಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹ oes ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ ತಾಕಾ. 

ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ಪುಣ್ ತೆಂ ನಿತ್ರಾಣ 

ಜಾಲ್ಲೆ. ಬೊಬ್ ಮಾರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬ್ ಕಲೆ BA ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಅಪ್ಲಾ, ಹಾತಾಚಿ ಮೂಟ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ eh 

ಪುಣ್ ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಿ ಬೊಬ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್: ಕಾಮಾರ್ SA Od, 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ: ತೊ ಬ್ರೆವಿಯಾರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ 
ಮೊನ್ಸಿಇಕಿ ೂರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ಚ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಬೂಕ್ 
ಥಂಯ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆನಿ ವಯ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ 

ಧಾಂವ್ಚೊ ತೊ. ಎಕ್ಕೆಚ್ ದಿಬ್ಬನ್ AA, ಗಜಾಲ್ ANDO ತಾಕಾ. `ರಾರ್ಗಾ 

ಪೆಟೊನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ದೊಗ್ಗ್ಯೂ A 
ಜಾಗೆ ನ ಜು? 

“ಧಾಂವ್, ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್. ಧಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನು 

' ಹೊ-ಸಾನಾಲಾಗಿ-- ಉರ್ಡಾತಾನಾ, ಸ್ಕೂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದೀವ್ನ್. 



ಯೇವ್ನ್ ಭರ್ಲ್ಲೆ 3. 

“ಬಾಂಧಾ. ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್, ತ್ಯಾ ಕದೆಲಾಕ್ ಬಾಂಧಾ son" | 

ಹೊ-ಸಾನ್. | SN 
ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂ ನಿಯಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಿಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ 

ಕಸೊ? ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಪಾಂಯಾಂ ಸಮೇತ್, ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಾ , ಪಾಂಯಾಂಕ್ 

ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ ಚಾಮ್ಹ್ಯಾಜ್ಕೊ ಪಟ್ಟ ಸೊಡವ್ನ್ ತ್ಕಾ ಪಟ್ಟಾ 00 ಫಾದರ್ q 

ಬನ್ನುಕ್ ಕಡಲಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ ೫ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಹೊ eo ಮ್ಲೆಳೊ f 

ಕುಡ್ಕೊ ಹಾಡುನ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಮಾಂಡರಾಚ್ಕೆ ae ಕ್ 3 
ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ತೆ, (ses ee 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. ಸ್ಕ್ಯೂ ಭಾನ 2 
ಪರತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ane ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆ." ಲ 
ಇಕಾ ಕಸ 'ಲೆಂಯ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲೆ ವಾ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲ್ಲಿಂ, ರಿ 

“ಅತಾಂ ನಿಕಳಾ? ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ em. ; ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ds 
“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ. ಕಾಯ್ದೊ ಕರುಂಕ್' ಆಸಾ.” ತ 

ತಾಂಬ್ಡೆ. ಸೈನಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಾ 50° ಹಾಸೊನ್ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್. ಭಾಯ್ರ್ ಜಲ್ಲೆ. . 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ -ಮಾಳಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಅಸ್ಲ ಲ್ಯಾ ve 2 
. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭ es ಉಟ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಉಟ್ಟಿಂ ಸ್ಕೂ ಲಾನ್. ಹೊ- ಸಾನ್ 
ಹಂಯ್ದ! ರ್ ದಿಸ ಂನುತ್ಲ್ಲೊ ಕಾ ತೆಂ ಘಡ್ಲ್ಲೆಂ? Gon} ಸಗ್ಗೆಂ ದುಖ್ತಾ ಲೆಂ 
ತಾಚೆಂ; ತಾಚೆಂ ವಸ ರ್ nt ತಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಬಲತ್ಕಾ ರಾಜಿ ಪ 
ದಿಸ್ತಾಲೆ, ಪ್ರಯತನ್: ಕರುನ್ ಉಟ್ಟಿಂ ತೆಂಕಷ್ಟು ) 02 ಬಾಂಯ್, "ಥಾವ್ನ್ 

೨ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ. ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ SAO, ಕದೆಲಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ 
ಘಾಲ್ಲೊ ಫಾದರ್: ಬನ್ನು 'ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತುರ್ 

. ಚಪ್ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಗಾವ್ನ್, ಅಷ್ಲೆ ದೊಳೆ 
ಫಟ್ಟ್ ಧಾಂಪುನ್ wate ತೊ ್ಲಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ 

G ಟ್ರ 2 < Gl © g Clo GL OO ಎ el Ole 2 cs @ : 5 ರ್ಜ WON ತೊ: “ಬಾಪಾ ತಾಂಕಾಂ 
ಭೊಗ್ಮಿ--ಭೊಗ್ಮಿ ತಾಂಕಾಂ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ವ್ವ ಣ್ ತೆ ನೆಣಾಂತ್. ಏ ಬಾಪಾ, 
ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಯಾಜಕ್ ಕೆಲೊಯ್ ತುಂವೆಂ? ಬಾಪಾ ಭೊಗ್ಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ, 
ಭಾಗೆದಂತಿ ಮಾಯೆ ads bs ಮ್ಹಾಕಾ De woes? ಭೈಂ ದಿಸ್ತಾ...... | 



ಫಾದರ್" ಸಕ್ ಲಾಗಿಂ. ಸ್ಕೂ ಉಲಯ್ದೆ ೦ ನಾ. ಕಾಂಪ್ಚಾ ಹಾತಾಂನಿ, ಫಾದರ್ 
2, ಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಣೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ, "ಅಪ್ಪಾ 5 ಖೊಮ್ಸಾಚಾ 

ತಾಂನಿ ಅಷ್ಟ್ , ದೊಳ್ಳಾ 08.9 ದುಖಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ ' ತಾಣೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ 

ಅಪ್ಲಾಕ್ಟ್ . ಧಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಒಗೊಚಿ” ರಾವ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಬೈಂ  ' 
ಜ್ ee ಅಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಆನಿ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ವೆ ದೊಳೆ ಘೆವ್ನ್ ಘುಂದ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ. ' 
(ದೀಷ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಸುಟಯ್ಲೆ ತಾಣೆಂ 
ತೆಂ ದುಖೆಸ್ಟ್ ಆನಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ ನಾ. 

ಅಪ್ಲೆ ಕಟ್ ಸುಟೊನ್ ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ, , ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೂ ತೊ ಕದೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ 
( ಟ್ಲೊನಾ. ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಭಾಗಾವ್, ಆನಿ "ಅಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾವ್ನ್ಂಚ್ 

ತೊ ಬಸ್ಲ್ಲೊ--ಸ್ಯೂ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಸೂನ್ 'ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. 

ತಕ್ಷಣ್ ದಿಂಬಿಯಾಂಚಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ತ ತಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ 308. 
ಚೆಡ್ವಾ ನ್. 

| “ಮ್ಹಾಕಾ ಆಬ್ಲೊಲುಸಾಂವ್ ದಿಯಾ”: ರಡ್ಲೆಂ go, “ಮ್ಹಜಾ ಪಾತ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ 
ಮ್ಹಾಕಾ ನಿತಳ್ ಕರಾ.” “2% 

“ತುಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾತಕ್ ನಾ.” Poly Fe, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 
ತಾಣೆಂ ಸ್ಕೂಕ್ ಅಪಡ್ಲೆಂನಾ. ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಚ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ' 

ಸ್ಕೂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಡ್ಡೆಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ರಡೊನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಹಾಂವ್ ದೆವಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲಿಂ...... ” ರಜ್ಜೆಂ ತೆ. “ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಲಿಂ... 

ಹಾಂವ್......' ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆಂನಾ. 
ಸಾಧೊ ತರ್ಯೂ ಫಾದರ್ . ಬನ್ನುಕ್ ಸ ಸಮ್ಹಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ~ 

ಉಕ್ಲುನ್ ಚೆಡ್ವಾಚೈ ತಕ್ಲೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಶಳ್ಹಾತಾಕ್ ಸ್ಯೂಚೆ ಕಾಳೆ os 
ಕೆಸ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ-- Bosse, ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೀ ದೆವಾ” ಮ್ಹಣ್ ಮಗ್ನೆ 0 ತಾಣೆಂ. 

“ದೆವಾನ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಬಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಮಿಜಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹಾಳ್ವಾ 
ಯೆನ್; “ತುಂ ಆತಾಂ ತುಜೆ ಅವೆಯ್-ನ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ವಚ್, ಪುತಾ.” 

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ Avo, © ಲಾನಾಕ್ ಬಾಗ್ಲಾ “ಪರ್ಯಾಂತ್ 
ಪಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ, 

Wok hk ೫೫% 

“ತುಮಿ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮಿರಯ್ತಾತ್” ಹೊ-ಸಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ 
ಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಮಧ್ಯಾನ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು 
ತಾಂಬ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾಚಾ ಕೇಂದ್ರ್. ಕಚೇರಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಸ್ಟೂಲಾಂಚೆರ್ 
ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ, ತ್ಕಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಸಾ ರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆ 'ಥಂಯ್ಸ ರ್ 



mfg. ಬಾರಾ ವೊರಾಂ ಆದಿಂ ತಾಂಬ್ಕ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಏ ಏಕ್ wont ಫಿ 
ಸತ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊನ್ನಿ ಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಹುಶ್ಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ 
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಟ್ DUD, 

. ಲಾಗಿಂ. Aor: 'ಧಾಲ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ತೊ, ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ Pate. 

“ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗುಂಯ್ಕೂ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂವ್.” ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿ ತ್ಯಾ. 
ಸೈನಿಕಾಂಚಾ ಮುಖೆಲಿ ಜ್ ನನ Secs 

- “ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ವ್ವಡಿಲ್ ಹುಫಾರ್ ನಾ.” ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ' 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು; “3a, ಶಿವಾಯ್ ಆತಾಂ ಜಯ್ದಾಕ್ ವೆಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಚಿ 
ಆನಿ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ,ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. | 

“ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ ತುಂ--ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ : ಖಾ 
ಉಟಯ್ತಾ on.” 'ನಂಜ್ಯಾಳ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಜೆಂಟಾನ್. ec. q 

'ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬುಕ್ ತಾಣಿಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಾಗವ್ನ್ಯೂ ಜಾಲ. 
ತಾಕಾ ಉಬೊ ರಾವವ್ನ್ ತಾಚಿ ಹಾತ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೆ | 

ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, Few? ದೊರಿಯೆನ್ ಎಕಾ ಪಾಂಯಾಕ್ಯೂ ಬಾಂಧ್ಲೆಂ. 

ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ್ ಕಚೇರಿಕ್: ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆ. ಆನಿ' 
ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ವೊರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊರಾಂ, ಹ್ಯಾ ಥ್ ಆನಿ: ರಿತ್ಯಾ 

ಕುಡಾಂತ್ ತೆ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಸ ಫಿನಂತಾರ್ ಇಂಗನ್ಸಿ Tie 
ಏಕ್ ಉಜೊ ಜಳೂನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಕುಡಾಚಾ ಜನೆಲಾಚಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ' 
ಹಿಂವಾಳ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಚೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆ ಓಿಂವಾಳೆಂ ವಸ್ತುರ್ | 

ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಗಾಸ pe ಆಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್. 4 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಕ್ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ- ತೊ 32, ಥಂಡ್ 

ಹವ್ಯಾಂತ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ, 

“ಹೊ-ಸಾನ್? ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, “ತುಜಾ ಹ್ಯಾ 
ಪ್ರಾಯೆಸ್ಟ್ ಗುರುಕ್ ಚಕ್ಕೆ ಪಳೆ. ತುಮ್ಹಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಶಿಯಸಾನ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ 
ಸೊಮಿಯಾನ್ er ಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಸಕ್ಕಡ್: ವಿಸರ್ಲೊಯ್ವೆ ತುಂ? 
ತುಜಾ ಗುರುಕ್ > ಬಾಪಾಯ್ಜೊ ಮಾನ್ ಮಜ ಮ್ಹಣ್ ಕನ್ಫ್ಯೂ ಶಿಯ 
ಸಾನ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಸರಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 1 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಕಯ್ಲೊ ಓಂಠ್ ಚಾಬ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಶಿಯ 
ಸಾಕ್ ಒಳ್ಳನಾ ಆನಿ ತುಂವೆಂ AND, ತೊ "ಸೊಮಿ'ಯೂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ.” 

“ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗುಂಯ್ಕೂ ಒಳ್ಳ ತಾಯ್, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ 
ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ eps oF. 

ಕೆದಾಳಾಯೂ ಫಟ್ಟ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಅಸ್ಚೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚೊ ತಾಳೊ : 

> ಹತತ 
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ಚಾಕ್ ಅನಿ: ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ oe ಯಾಜಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ 

ರ್ೂ ae ಸಾನ್ ತ್ಕಾ ಮಚಾ ಪಾಟ ನ್ aap is ಗ os A 

ons Sens 'ಸಾಂಗಾತಾ ae ತ್!” 
: ಹೊನ್ಸಿಳಸೊರಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

| boom” ಮ್ಹಣಾಲೊ: ತೊ ತಾಕಾ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್, "ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ 
ಕೊಪ್ ಹುನ್ ಚ್ಹಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಕ್ಕ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀ.” 

*  ಹೊ-ಸಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕ್ಚ` ಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ 
ದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಲಾಕಿ. ಗಳ್ಸಿ 
| “ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ವೊಳ್ವ ಉಂವ್ಚಾ Bae ತೊ ಮೊರ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. 
ಕಾಂ ತುಂ ತುಕಾ: ಸಂತೊಸ್" ಜಾಲ್ಕಾರ' ೇಯೂ ಕಿತೆಂ ಮೆಳಾತ್? ಮೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಸಿ 

Bors...” 
2 ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಉತರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆಸ್ವಲೆಂ. ತಾಣೆಂ 

5 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆ ೦ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಸ್ಥ ಸೈನಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. 

& "ಮಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಹಾಯೆಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ಲಿ ಚ್ಹಾ 'ಎಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ಒತುನ್ 

ಸೊನ್ಸಿಇತೊರಾಚಾ "ತೊಂಡಾಕ್ ದಿಲಿ. "ಹೊನ್ನಿ ಇಕೊರ್ ಕಜ್ಬಾಂನಿ ತಿ ಚ್ಹಾ 
ಓಯೆಲೊ. 

| ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹೊ-ಸಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್' ಪಾಟಿಂ 
ಕಾಂಧುನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಪಾಸಿಯೋ TOG, ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ 

ರಾವ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಿ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್. ಅಪ್ಲೆಂ ಬೊಟ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ 
ಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 

4 “ತುಮಿ. ದೊಗ್ಯೂ- ತುಮಿ: ದೊಗ್ಯೊೂ ಗೂಢಚಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ನ್ . 
ನಿಂಗ.” 

“ಅಮಿ ಗೂಢಚಾರಿ ನ್ಹಯ್.” ರಾಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್. 
ಚೆಂ ಹಿಂವ್ ಆತಾಂ ಸುಟ್ಲ್ಲೆ--ಆಪ್ಣಾ ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪಾಯಾನ್ ಅನಿ 
ಪ್ಲಕ್ ಮೆಳ್ಳಲೈ ಹುನ್ ಚ್ಹಾ ಯೆ ವರ್ವಿಂ "ತಾಚೆಂ ಹಿಂವ್ ತನಿ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಪಯ್ಸ್ 
ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತೆ ಲ್ಹಾನ್ "ನಕ್ಷ ದೊಳೆ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ. 
; ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಯಾಜಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ ಜಣ್ ಸೈನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ: ಬಂದೂ 
೧ಚೆ ಧೊ ಮೊಸ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
| “ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ Zam.” ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್. 
ತೆ ಆಪ್ಣಾ । ಲೊಬಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಾ ೪ ಆಂಗಾಕ್ ತೊಪ್ಲ್ಲ್ಯ 
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ರುರ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಥಂಡ್. ಕುಡಾಂತ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಥಂಡ್ ಹಾಕ 1 3 

ಭಾಲಿಯೆಚೈೆ ದುಖಿನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ “gan, ಇರ್, 

ಸಾನ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ತಾಚ್ಕೆ ' ಪಾಟಿಂತ್ಲಾ 2, 5 ರಗ್ತಾಚಿ ಆ oR 

ಕುಡಿಕ್ ರಗ್ತಾಚ್ಕೆ BT, ie ಅನುಭವ್ ಜಾತಾಲೊ. ಇ FE 

- “ಖುನಿಗಾರಾ!”. ಬೊಬ್, ವಳಾಧ್ಲಿ: -ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್;, ರಗರ್ತ ಪಳವ್ನ್. 

ಹುನ್: ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ ಗಬ್ಬು ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ 2 

ಆತಾಂ ಪರತ್ Bd. Borg ತಕ್ಲಿ ಬಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚಾ Em, Bex ತೆಂಕೊ 

ಲಾಗ್ಲಿ. ro RE 

ಹಾಕಾ ಸಕ್ಬಾಕ್...... ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ =< ಬಟರ್" - gener A 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಕಿತೆಂ 33, ಣ್ತಾ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. $a, 

DG, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆ ನಾಡೆ ಆನಿಕ್ಯೂ ಅರ್ನಾತಾತ್ ತ ೦ 

ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ 0. a 

ry 

ತುಮಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಧಯ್ರ್ ತುಮ್ಚೈ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ' 

ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ದೇವ್ ಕಸಲಿ ಪುಣ್ಯೂ “ಪಾಟ್ AO, ಲೊಚ್. 39 2, 
ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್, ತರ್ಯೂ ತುಮಿ ದೆವಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ 
ಪಣಾಚಿಂ 03,0 ದೇವ್ ಕಸೊ ವಿಸ್ರಾತ್?” ಶ್ಚ 

ತೆ ಆನಿ ee ತರ್ಯೂ, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಲ್ಸೆ . ರಾಗಿಷ್ಟ್ 

ಡಾಕ್ ಸುಮನ 339, be ge i ಆಜ್ ಕೆಲ್ಲಿ” Bo, ಣಾಲೊ ತೆ 3 
ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಉಕ್ಷು ನ್. “ಆನಿ ತಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ರೈ 3 Ry ಫ್ರಾಸ್ 
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಳಾಯ್ ಕರುನ್ ತುಮಿ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲಿ” ot 

"ತ್ರೈ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಮಿಲಾ 9, ಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. 
ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ವಿನೀತ್ಪಣಿಂ. 3 

ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರಾನ್ ಪರತ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆದಿಂ ಹೊ-ಸಾನ್ ಗೊರೊಜ್ | 
ಘಾಲ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ: "ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಕಿ ಭಾಷೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್: ee 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಇ 
ಆಪ್ಲೈ ಪಾಟಿಂತ್ ಕಸಲೆಂಗಿ ತೊಪ್ಲ್ಪೆಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್, 

ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್: ಪಳೆತಾನಾ ಸೊಜೆರಾನ್' ಆಪ್ಲೆ ಬಂದೂಕೆಚೈ ಭಾಲಿಯೆನ್ 
ಅಪ್ಣಾಕ್ಯಾೂ ತೊಪ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ, “ದೆವಾ "ರಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ” wo ok) 

~~ ia ches 
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we 

ಜೈ ಫಾಟಿಂತ್ಲಾ aren.” = ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಚಟ 

= ರಗತ್ ದೆವಾಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ.” ಆದ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ 
ಗಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉದ್ಗಾ ರ್ಲೊ ಫಾದರ್ : “ಬನ್ನು. ಕ 
54 

ದೊಗ್ಯೊ ಯಾಜಕ್ “ಆತಾಂ: ಥಂಡ್ BSS. ' ಹೊ-ಸಾನ್ಕುಡಾಂತ್ 

ಂ-ತೆಣೆಂ ಪಾಸಾಯೊ' ಮಾರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಮೆಜ್. ಏಕ್ 

ಲ್ ಆನಿ ಹೆ Gan’ ಯಾಜಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಸ್ಟೂಲಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ 
ರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ, ಚುನೊ ಕಾಡ್ಲ್ಲಾ ಒಣದಿಂಚೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ 

PEO ದಿಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ © ವಿಕ್ 'ಚಿತ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕ್ 

ಚೆರ್ 'ಎಕಾ Snows ಥಳಾರ್ 'ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಇಂತುರಾಚರ್ 

ರಿಯಾ 'ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. 

೫ ಹೊ:ಸಾನಾನ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಕೊ ರಾವಯ್ಲೊ.. wo, ದೊರ್ಗಯೂ 
ನಿಜಕಾಂಕ್ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್: ಸರ್ಲೊ ತೊ. 
ಡ್ಯ 

“ತುಮಿ ದೊಗ್ಗ್ಯೂ ಪಾದ್ರಿ” ಗೊರೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತುಮ್ಹಾ ಸಕ್ಕಡ್ 
ಕಷ್ಟಾ ಕ್ ತುಮಿಂಚ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಇಜಾ ದಿತಾಂ 

ಣ್” ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್, : ತುಮಿ ಗೂಢಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ ಉಚಾರಾ, 
ಶಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಟ್ಯಾ ಮೆಳ್ತಲಿ, ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಹಾಚ್ 

ಂವ ಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಟ್ವಾಂ.” é 

4 ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್ ಆತಾಂ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲೈ ಪಾಟಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ 

be, BRS ರಾವಂವ್ಕ್ ಒಣದಿಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್. ಬಸೊನ್ ಹೂ-ಸಾನಾಜ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ 

ಟಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ದಿಲಿ Barto. 

:  “ಹೊ-ಸಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್. , "ಹಾಂವ್, ತುಕಾ 
PO ಬುದ್ವಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಮ ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಹಾಂವ್ 

ಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಲಾ ಮ್ಹಾ' B. ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾ ತರ್ಯೂ 
ಬತ್ತ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾ ಲಾಂಯ ತುಂವೆಂ? ತುಕಾ ಫಟ್ 

ಇರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊಂವೆ ಹಾಂಪ್? ಒತ್ತಾ ಚಾ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
WSC ಪೆರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾವ್ನ್, ತಿಂ ಗೇಟಿಗಾರಾಚಾ ಪುತಾನ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ 
ವೆಂ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಸಾ ತುಕಾ? ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ 

ರಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಾಂತ್" ಥಾವ್ನ್ ಇ ಆನಿ ಸಕಯ್ಗ್ ಯೇವ್ನ್ 
ಚ್ ಪೆರಿಚಾ ರುಕಾಚೆಂ ಆಡಾರ್ ಕಾಡ್ನ್. ತುಕಾ ಮಾರ್ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ 



ತುಕಾ? ' ಕದಾಳಾಯ್ ಫಟಿ 'ವಾರಿನಾಕಾ' ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ 

ಸಾಂಗ್ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ನಾಸ್ ವಿಸರ್ಲೊ ತುಕಾ?” a 

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಆದ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸರ್ಲಾಂ” some 3 

ಸಾನಾನ್. “ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ 'ವಿಸರ್ಲಾ 0.” 

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕ್ ಕನ್: ಣಾಲೊ ಹೆ ಇತ 

“ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಸಮಾ ಉಗ್ಡಾ ಸಾಂತ್ ದವರ್. ' ಆಮ್ಕಾಂ ಫಟಿ 

ಕರುಂಕ್ ತುಜಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಶೆಂ 20, ತ್ ಮ್ಲ ಣ್ ತುಂವೆಂ. ಚಿಂತ್ಲಾ ಯ್ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೂರ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾ ನಾಯ್.” ಸ್ಟ Seg ಸ 

ಹೊ-ಸಾನ್: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಲಾಗಿಂ 'ಗೆಲೊ "ಆನಿ ಕದೆಲ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡುಃ 

ಬಸ್ಸೊ. ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಮೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ. 

ಅಳೆ, ಹೆಂ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾ, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತ್ಮಾ ಕಾಗ್ದಾಕ್ 

ಬೊಟ್ ಜೊಕುನ್... ಹಾಚೆರ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾತ್, on, ಆಧಿ 
ರಿಂನಿ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ. ಮಾವೋನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ “ಸಕ್ಷ 

ಪಾದ್ರಿ ಅಮೇರಿಕಾಜೆ | ಅನಿ ಪಾಪ್ಸಾಯ್ಬಾಚೆ ಗೂಢಚಾರಿ' 2, rs oe 

ಬರಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚೆಂ ಅಧಿಕೃ ತ್” ಪತ್ತ್ ತೆಂ. ಆನಿ ತಾಂಬ್ಲಾ ಸನಾ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರಾಂ ಫಟ "ಮಾರಿನಾಂತ್. | SEO is 

ಮೊನ್ಸಿಇೊರಾನ್ "ತಾಚೆಂ ಉಲಪ್ಣೆಂ ಅಧ್ಯಾ FOS ರಾವಯ್ಲೆಂ. “ರಾವ್, 

ಹೊ-ಸಾನ್, ರಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಲಾಂ ತುಂ 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ "ಲ್ಲೊ ಯ್. ಹಾಂವೊ ತುಕಾ. ಏಕ್ ಸ್ ಪ್ರಹ್ಯೂ 

ಗೂಢಚಾರಿ. ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ' ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ? ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮೂಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಂ 

ರಾತಿಚೆಂ ಘರಾ. ಥಾವ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಧಾಂಬ್ರಾನಾ, ತುಜಾ ಕುಡಾಕ್ ವೆತಾಯ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ “We ರಾಶ್" ಮಾಗೊನ್ ಚ 32,89 ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿ: 

ಕಾಂಯ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ,..... $e ತ 

“ತುಂ ವಿಚಾರ್ರೊಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಯ್ಮೂಃ 68 ಪಾಟಿಂ -ಜಾಪ್ ag 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್. “HYG ಹೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ 

ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತುಜೆಬರಿ “S00, ಯ್ ತುಂ ಆಕಿ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಕೆ ಮುಟಿ ಭಿತ 

ನಾ ಕಾಯ್ ತುಜೆಬರಿಚ್ ಕರುಂಕ್ ತುಂವೆಂ ಚಂಕ್ಲ್ಹೆಂಯ್-ನ್ಟ ಯ್ 

ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ವೆ ತುಂ?” : K 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸರಳ್ ಶೈಲಿಚ್ಕೆ ಚೀನೀ: ಭಷ 8 

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ನ್ಹಂ ಖ್, ಹೆ oie 'ಹಾಂಪ್ ನಹಿಂ, ಪುಣ್ ತುಂ ಘಃ 

ಮಾರ್ತಾಯ್- ಮ್ಹಣ್ ತುಂಚ್ ಜ ಣಾಂಯಾ.' i 

a 
a eg 
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ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊನ್ನಿ ಸೂರ್ ಮುಂದರಿಲಾಗ್ಲೊ: “ತುಜಿ ಮತ್ ಕಶಿ ಕಾವರ್ 
"ಕರ್ತು ಮ್ವಳ್ಳಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಹೊ-ಸಾನ್ ಅನಿ ಹಾಂಪ್ ತುಕಾ ಬರೋ 

ಓಳ್ಳೆ ತಾಂ, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟಂವ್ಕ್ ಸಂಧ್ಯ್ನಾ. ತುಂ ತುಕಾಚ್ ಫಟಯ್ತಾಯ್. 

ಖಂಯ್ಚಾ eee ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ--ಕಾಂಯ್ ̀  ಭಿಯಾನ್ 

ಕೊಣ್ಣಾ. ತುಂ ಫಟ್ಕೆರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಟ್ಕೆರೊ ಕರುಂಕ್ 

ತುಜಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ನಾ--ವರ್ದಾಕಾ ತುಜೆಂಯೊ Wo ನಾ, ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಯೂ ಭ್ಯೆಂ 

> Se sf 08, 1.20" ದೃಢ್ಪಣಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. 

ಹೊ-ಸಾನಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಸಗೈೆಂಚ್ ನಿಳ್ಕಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ 

'ಮಧೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ರಾಗಾಚಾ ಭರಾನ್ ತಾಕಾ 

ಉತ್ರಾಂಚ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್.. ಅಪ್ಲೆ ಸುಕ್ಲ್ಲಿ. ಓಂಠ್ ಜಿಬೆನ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ- ತಾಣೆಂ. 

"ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೂಲಾರ್: ಬಸ್ಲ್ಲಿಕಡೆಚ್ Rey “ಆಮಿ 
ಇಷ್ಟಗತಿನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ--ಎಕಾಮೆಕನ ಡ್ ಉಲವ್ಯೂಂ. ರಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ 

ಕೊಣಾಕ್ಯಿ ಇ FOI, wo ನ್ಹಯ್? ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

ಹೊ-ಸೂನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಆಪ್ಲಾ ae ಹಾತಾಚಾ Woes, ಕುಶಿನ್ DAO. 

ಚ್ಹಾಯೆಚಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಕೊಪಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತುನ್, ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಕಾಡ 
ತಾಣೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ, 

“ಹಾಂವೆಂ ಇಷ್ಟಗತ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್. ಕೆಲಾ. ಹಾಂವ್ ಗೌರವ್ 
ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಉಲಯ್ತ್ರಾಂ. ತುಮಿ 3. ವಿದೇಶೀ ee ರಾನ್ವಟ್ ' ಮನ್ಯಾಂಬರಿ 

'ಚೆಲ್ತಾಕ್. ತುಮ ; ಕ ಗೌರವಾನ್ ಚಲ 2. 

ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ರಶ್ಯಾಚಿ ತಾಕಿದ್. ತಿ. 'ತರ್ಯೂ ne ಮ ತಸಲೆ “ಮನಿಸ್ ಆಸ್ಚಾ 

ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಗೌರವ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಕಸೊ?” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕ್ ಸಾಣೆ ಲಾವ್ನ್. ಆಪ್ಲೆ ಓಂಠ್ ಗುಟ್ಟಿ ಕೆಲೆ ಹೊ-ಸಾನನನ್, 
“ತುಂ ತುಜೆ ಕುಡಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಯ್. ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ SAD 



ತುಂತ್ಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ 5159, ರ್ ಆಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ "ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಯ್": 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕ್ ಹೆರಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಂಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೆಬರಿ. Se 

| ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚಿ ಪ್ರಶಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಚೊ ತೊ. ಃ ಪ್ಗೊ ಸ 

ವ್ಹಡಿಲ್ ಹಿ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಫಟ್ ಪಾತ್ಯೆ ಠ್ | ಆದ್ಲೆ ದುಭಾವ್ ಹ್ಯೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ 

ಫಡಿಯೆಯೂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಿತ್ ಟ್ರ ಆಪ್ಣಾ ಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ವಿಂಗಡ್" ಕದ್ರಿ ತ್? 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್ ಆತಾಂ ಚತುರ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಬಾವೈ ದೊರಿಯಾಂನಿ 

ತಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆ ತರ್ಯೂ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಹಾ! ಹೊ: ಜಾಲ್ಯಾ ಥ್ ಬರೋ. 

ತಮಾಸೊ | ಫಟಿ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರೈತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರುಜ್ಜಾತ್ ಹಿ! 
ಹಾ! ಹಾ! ಹಾ!” ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮೊನ್ನಿ ಇತರ್, 

7 ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ, 'ಸ ನಂಗಾತಾಚ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 
ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. “ತುಮ್ಚಾ ವಿಶ್ವಾ ಸಾನ್ ಸಪ ̀ ದೇವ್ 

ಬರೆಂ ಕರುಂ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ”': ಪುಸ್ಪುಸ್ಸ್ಲೊ ತೊ. | 4 
ಹೊ-ಸೂನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಕಡೆಚ' ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಗಾನ್ ಸ "ದೊಳೆ 

ಭಾಯ್ರ್) ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೆ, ಗೊರೊಜ್ ಫಾಲ್ಸ್ Aree ಏಕ್. 
ತಾಕಿದ್' ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. 5 = 

“ಹ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ wor. ತೊಚ್ ಯೋಗ್ಯ 
ಜಾಗೊ ತಾಂಕಾಂ. ತಾಣಿಂ 'ಥಂಯ್ದ ರ್ ಎದೊಳ್ಚ್ ಅನಾಜಯ್ ome 
ಹಾಂವೆಂ ದಯಾಳಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲಿ ಚಡ್ ಜಾಲಿ.” 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘುಂ। ಫೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಸೈನಿಕಾಂನಿ 
ದೊಗರ್ಗಯೂ ನಿಜ ಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ 38. ತ್ಯಾ 
ದಿಸಾಚೆ ಸಂಕಷ್ಸ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ GS OD An 
ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

tok ! ೫೫. ೫೫ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಠಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾಲೊ, “ಆನಿ sa a 7) ಮ 3 ತೇಂಪ್ ವಾ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹೊ ಅಸ್ಕತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ಟ್ ಯ್ ae ಅಸಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ್, 
ಸೊಸುಂಕ್ ಸಕಾತ್? ಹ ದೊರಿಯೆಚಿ Or} ಶ್ io sate 

ಮೊನ್ಸಿ ಇ*ೂರಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ ಲ್ಲ. ಪಯ್ಲೆಂ ago Q4,0 ಜ| 
ತೊಂಡ್ ಆತಾಂ ಹಳ್ಳುವ್ಯೂ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ avin. ತಾಚೆ ಹಾತ್ 
ರಗ್ತಾ ಸಂಚಾರ್ ಬಂಧ್ ಪಡೊನ್ ಸುಜೊನ್ ಆಯಿಲ್ಜೆ...... 

ಹಾ ‘ <= te. LENS 



'ಮೊನ್ಸಿಳಕೂರಾನ್ ತಕ್ಲಿ BION? . ಬಂಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ soe 

% ಆತಾಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ 

ent ತಾಂಕಾನಾ.” ಹಿಂರ್ಗಾಲೊ ಕೊ. se Se 

= ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಾಸುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಫಾದರ್.” ಫಾದರ್ 

' ಬನ್ನುನ್ ಭುಜಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಲೋವ್ ತಾಳ್ಕಾನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ 
k ತಾಣೆಂ. “ಭಾಗೆವಂತಿ ಮರಿಯೆ; ದೆವಾಚೆ ಜಾಜಿ. ಸ್ Rips 

ದೊರಿಯೆಚಿ ana | ತಾಚಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಲೊ ಮಸ್ತ್ 

 ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ: 'ನವ್ಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಂವಾಂನಿ "ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ 

ಸಂಗ್ತಿ 'ಸಾಂಗೌಲ್ಲೊ ಹ್ಯೆ ans, OS® ಮನಿಸ್ ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚಾ 

ಕುಡಾಕ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾನ್ ವೊರಾಂ. ಆದಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಅಪ್ಲಾ ಕ್ ತೆಂ 

ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಉಸ್ವಾಸ್ 'ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ, ಪುಗೊನ್ಶೆಂ ರಾವಾ, ಮೊನ್ಸಿ eee 

ತಾಣೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ ಗಬ್ಬುಕ್ ಒಳೂ ಸಾಂಗಗಲ್ಲೆಂ. : “ಮಾಗಿರ್ ತುಮ್ಕಾ 
ಬಾಂಧ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಡಿಳ್ ರಾವಾ, ತೆದಾಳಾ ದೊರಿಯೊ ತಿತ್ಲೊ ಪ್ರ 

' ನಾಂತ್--ದೊರಿಯಾಂಕಡೆ ಉರೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಸಾಕಾತ್.,....” 

; ಮೊನ್ಸಿಇಸೊೂರಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 
ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಜೆಂಗಿ ವಾ ಸಾಂಗ್ ಟ್ರ ಸ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂಗಿ? ತಾಕಾ 
ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ತೊ ಧಯ್ರಾನ್ ತರ್ಯಿ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ 
ರಖುಜ್ಲ್ಲೊ, 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸೂ ದಗ್ಗವ್ನೆಚೆಂ” ಮೇಲ್ಖಬಡ್ಡಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಾಂಕ್ ದಿತಾಲೊ, ಆನಿ ತ 
ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಕಳಯ್ತಾಲೆ, | 

“Sora... ಆನಿಕ್ಯೂ ಅರ್ನುನ್......” ಹೊ-ಸಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, 
“ಅರ್ನುನ್,..,,; ಆನಿಕ್ಯೂ ಅರ್ನುನ್..,... ” ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ದಿತಾಲೊ ತಾಚೊ 

ಸಹಾಯಕ್ ಚುಂಗ್ ರೆನ್. 

“ಖುನಿಗಾರಾ!” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ವೊಳ್ಟಳ್ಕಾಂ ಮಧೆಂ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿ, 

“ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಗುಳಿ ಮಾರುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ 
ಕಾಡಿನಾಂಯ್ te 

“ನಾ, ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕ್ರೂರ್ಪಣ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ತ್, 
' ಆಮ್ಕಾಂ ದೆಯಾಳಾಯ್ _ದಾಖಯ್ದಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಿತ್ಲೆ 



~ 

 ಲೊಬಾಂತ್ ಜಿರ್ತಾಲ್ಕ್ಯೊ. ತಾಚೆ ಸುಜ್ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಚಾ ಅರ್ನಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಸಾ, 

£ ಜ್ ಘಾಲಿ ಲ್ವ. 2 

ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ae ತಂಂಚಾ ಜೆ ರಟ್ಟೆ Bn ಸ 

ಇತ್ಲೆ ಬಾಗಾಯಿಲ್ಲೆ ಕಿ, ತೆ ದೋನ್ ಯೊ pe “ಸಾಟಿ ome. ಮೊನ್ನಿಇೊರ್' 
ಹ್ಯಾ. ಪಾಸಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕ ರಿಣ್ ಕಷ್ಟ ತಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲಾ , ಹಫ್ಯಾಂಟಾ acs ವರ್ವಿಂ. 

ತೊ ಪಯ್ಲೊಜ್ ಅಸ್ಕತ್ ಆನಿ ನಿತ್ರಾ ಣಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಪೊಟ್. Thc ಜಿರ್ಲ್ಲೆಂ. 
ಆನಿ ಖಾಲಿ ಹಾಡಾಂಚಿ ಏಕ್ ರಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಉರ್ಲ್ಲೊ... ತಾಚಾ 
ಧವೈಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಘಾಮಾಚ್ಕೊ ರುರಿ ದೆಂವ್ತಾಲ್ಕೊ 'ಆನಿ' =~ 

ಥಾವ್ನ್ ಗಳ್ತ್ಪಾಲೆ. | ಸ 

ಉರ್ಡಾನಾಕಾತ್ ವಾ 'ಘುಂವಾನಾಕಾತ್” ಫಾದರ್ | ಬನ್ನುನ್ ಪರತ" 
ಮೊನ್ಸಿಇತಕೊರಾಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ... ಪುರ ಪರತ್ ಮ್ಹಾ ತಾರ್ಕಾ . ಯಾಜಕಾಕ್ 
ಸಮ್ಮಾಲೆಂನಾ. ತೊ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಘುಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ 'ಕರುನ್' ದೊರಿಯಾಂ ಟಿ 
ಲಾಗಿಂ ಉರ್ಡಾತಾಲೊ ಆನಿ ಹರೈಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಘುಂವ್ರಾ ನಾ ತಾಚಾ ಗಳ್ಳಾಚೆ Ee 
ಪಾಸ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಬಳಿಷ್ಕ್ ಜಾಕಾಲೊ. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ತಾನೆಲ್ಲಾ, ಪೆಟ್ಕಾಚ್ಛ | 
ಜಿಬೆಬರಿ ತಾಚಾ ಉಗ್ಯ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಮಾ ಳ್ರಾಲಿ. ತಾಚೆ ' 
ಓಂಠ್ ಕಾಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ. acti ತಕ್ಲಿ ತಾಚಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗಿ. rE 

“ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ 3 ಲಾಗಿಂ... ಪಾವ್ಲಾ” BQ, ಸೊ. ತೊ. ಸ ¥ a 

“ಹೊ-ಸಾನ್” ಫಾದರ್: ಬನ್ನುನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ಲಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ. © a 
Tos 28a ಪಾಸ್ ಸ ಕರ್, ae ಮೊರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ' 
ಜಾತಲೊಯ್.” 

“ಹಾಂವ್ .ಕಸಲ್ಯಾಕ್ಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್.” ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಹ 
ವಚೊಂಕ್ : ನಾತ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಉಲಯ್ಲೊ Bama. “ತೊ ಮೊರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ . 
ತೊಚಿ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್.”- ತ 

“ತೊ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟ್ಂನಿ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ” ರಡ್ಕುರ್ಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಪರತ್ 
ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಆಪ್ಲೆ ಸಂಕಷ್ಟ್ಜಿ: ಖುರ್ಸಾಚೆ one, wo 
ಭೊಗ್ತಾಲೊ ತಾಕಾ- ತರ್ಯೂ ಸೊಸುನ್ ವ್ಲರ್ತಾಲೊ ತೊ, ay 



“ಹಾಂತುಂ ತುಕಿ ಫಾಯ್ದೊ 
prone ಲೊ ಹೊಸ್: Os sone ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ನ್ವ 'ಹೊ-ಸಾನಾನ್ “ಚುಂಗ್ 'ರೆನ್ನಾ ಕ್ಷ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. “ತಾಂಕಾಂ ಗುಳಿಯೊ. 

= ಜು?” ಗುಳಿಯೊ ದಿ” By ಣಾಲೊ: ತೊ. ಜಾ : 

ಚುಂಗ್ ಶೆನ್ನಾನ್ "ಏಕ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಉಗಿ ಕರ್ನ್ ದೋನ್ ಗುಳಿಯೊ ಭಾಯ್ರ್ 

| AS 'ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ 'ತೂ0ಡಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲ್ಕೊ.. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ಅಪ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ ತೆವ್ಶಿನ್ Boom, Sop 6. ಉಸ್ವಾಸ್ rE ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ 

Sp: 

‘ “ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ... ಚೊಕ್ ಚಿಂತಪ್... ತುಜೆಂ ಹೊ-ಸಾನ್'?*  ಕಷ್ಬಾಂನಿ 
ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. “ತುಕಾ... ತುಕಾ... ಬರೆಪಣಾಚಿಂ.,. ಬರೆಪಣಾಚಿಂ ಸತಾಂ. 

ಶಿಕಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.. ತುಕಾ... ತುಕಾ Bork, ಥಂಯಿಂಚ್.. ಗೌರವ್ ಆಸಾವೆ? ತುಜೆ... 
ಶುಜೆ ವ್ಹಡಿಲ್... ತುಕಾ. ಪಾಯ್. _ ಸಾಂಗ್ರಾತ್,.. ದೆಕುನ್... ತುಂವೆಂ 
ಶುಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕರೈತ್? ದೇವ್ ತುಜಿ... ತುಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರುಂದಿ ಹೊ- ಸಾನ್...” 

“ದೆವಾಚೆ... ಕಾಕುಳ್ತ್... ee eB? ORO. 'ಗ...ಡ್ 

ಶೆ...ಸಾ.” ಮೊನ್ಸಿ ಇಚ ೂರ್ BBY, ಉತ್ರಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊ. 
ತಶೆಂ ವಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್,.. ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್...” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

ನ್ನಡಿಲಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ,,, “ದೆವಾಚ್ಕೆ... ಕಾಕುಳ್ತಿಕ್ ಗಡ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್... ಮನ್ಶಾಂಕ್ 
ನಿಚಾವಿ ನಾ...” ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. “ಗ್ಗಂಚಾ ಬಾಪಾ... Gr, “ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಕ-ಹೊ-ಸಾನಾಕ್-- 

ಕುಜಾ ಭುಗ್ಯಾ ಕ್ ಭೊಗ್ಮಿ... ತೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ಯೂ. 

ನೆ ಗಿ-ಮೊಗಾಳಾ He ಹೆ ಮನಿಸ್ ಅಪುಣ್ ago ton, ಂವ್- ಮ್ಹಣ್ 

ಕ್ ತುಕಾ ಜೆತ್ಸೆಮನಿ Baw, ಂತ್- ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಲೆಂ--ಮ್ಹ ಡ್ 

ಖಗ್ಗಾಸ್ [oars (fo ee ' 

3 “hog ನೆಣಾಂತ್--ದ್ಹಾಣಾನಸಕಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ... ಹ್ಯಾ 
ಸಯ್ರಾನಾಂಕ್ ಕಳಿತ್... ಆಸಾ”. ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್, 
ನಾ ಮೊನ್ಸಿಇೊರ್...? ಜಾಪ್ ದಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್, “ತಾಂಕಾಂ 
ಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್... ತೆ ಅಶೆಂ ಕರ್ತೆನಾಂತ್... ತೆ ಆನಿಕ್ಯೂ 
ನುನಿಸ್ಟ್... ಸಯ್ತಾನ್ ನ್ಹಯ್, ae 
“ತುಂ ಕೆದಾಳಾಯೊ ತಸೊಚ್... ಮೋವ್” ಘುಣ್ಣುಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್. 
4 “ಮೋವ್ ನ್ಹಯ್--ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್," ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ: 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್; "ಸಕ್ಕಡ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್--ತಾಂಚ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ--ಮ್ಹಾಕಾಯ್. 
ಭೊಗ್ಗಾಣೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಶೆತಂ ಹಾಂವ್.,,,,." 3 

4 
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“ತೆ, 89 ತಾಂಚಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂ ಮದೆಂ ns ಡೊನ್ ವ ಬರಿ ಉ 

ಆಸ್ತಾನಾ ಚುಂಗ್ ರೆನ್ ಮಧೆಂ ಪಡ ek ee 

“ದೊರಿಯೊ ಆನಿಕ್ಯೂ ಅರ್ನಿಯಾ--ತಾಂಕಾಂ ಉಕ್ಯೂ | ಉಲಂವ 

ಜಾತಾ.” a glee 

°° ಡೊಗ್ ಜಣ್ ಸೊಜೆರ್ ಕಾಟ ತಾಕಿದ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ 'ಸರ್ರಾ 

ತಿತ್ಲೆ ಚ್, ಹೊ-ಸಾನ್ ರಾಗಾನ್. ಸಗ್ಕೊಟ್ ಖುಜಾಳ್ಳೊ. 3. = ನ 

“ಚುಂಗ್: ರೆನ್” ಭೊಜಾಟ್ಲೊ ತೊ, “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾ 72,00. ತಾಕಿದ್ಯೊ 

ದೀಂವ್ಕ್ ತುಕಾ Horio ಧಯ) 2 ಹಾಂಗಾ ಸಾ on ಹಾಂವೆಂ. ಆ 

sorte BHAS’Y, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ( 4 

ಚುಂಗ್ ರೆನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. : “Zoe ಮೊರೆ 

ಅರ್ನುಂಚ್ಯೊ ನಾಕಾತ್ವೆ? ನ 
'ಹೊ- ಸಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಒಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಅಪ್ಲಿ ear si. | 44 

ತಾಣೆಂ. | 

“ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತ್ಯೊ ಅರ್ನಿಲ್ಲೊ 5 ಪುರೊ” | 

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ಹೊ-ಸ ಸ್ಥಾ 
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಜಾಕ್' ಮೂಟ್ ಮಾರ್ಸ್ ತಾಕಿದ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ: 3 

“ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡಯಾ- ತಾಂಕಾಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರಾ,” 

ಸೈನಿಕಾಂನಿ: ದೊರಿಯೊ ಸೊಡವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ--ದೊಗ್ಗಯೂ ಯಾಜಕ್! 
ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ದೊಗಂಂಕ್ಯೂ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ಮೊನ್ಸಿ 
ಸು ಥಂಯ್ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಗಳ್ಳೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು . ಒಣದಿಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್. 

ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ “ರಾವ್ಲೊ. ಉಸ್ವಾ ಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ತಾಕಾ, 

ಆಪ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ತೆಬರಿ ಭೊಗ್ರಾ ಲೆಂ ತಾಕಾ, ತಾಚೆಂ “ಅಂಗ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ 

ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ತಸೊಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಮಾಗಿರ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಬರಿ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರ್' 
ಗಬ್ಬು ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತೆ. 

ಕೆಲೆ, ಸಾ 

ಥಂಯ್ಸರ್ ತ್ಕಾ ಥಂಡ್ ಇಟ್ಕಾಂಚ್ಕೈ ಧರ್ಣಿರ್ ಮೊನ್ಸಿಇೊರ್ ಎಕಾ ಹ 
ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿ ಗಳೊನ್ ಮುದೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಉಕ್ಲಾಂಕ್ ಬಾಗ್ವಾ ಲೊ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಹೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ವ್ಹಾವಯ್ತೊ 
ತೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೊಚ್ ತಾಕಾ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾಂಪೆರ್ಯ್ಕಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ 
ತಾಕಾ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ದೊಗ್ಯೂ ಜಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ 
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಂ, | 

NNN Se 



3 ಸ್ಯಾ ಮ್ತ ತಾರ್ಯಾ moe ಉಕಲ್ನ್ BOF.” ಎಕ್ಸ್ಟ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಕ್ ತಾಕಿದ್ 

ಬಾ ತ ಇರಾಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೈ ವೆಂಗೆಂತ್ಲೊ ಫೆತ್ಲೊ ಆನಿ 
2, ಹಾ ತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ. 

“ಸಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್. ಚಲ್ತ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. 

ನ್ಸೀಇಕೂರಾಚಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಹೊ? “ಸನಾ 

ಗಿಂ een ಮಾಗ್ಲೊ: “ಹೊ-ಸಾನ್, ದಯಾ" ಕರ್ಸ್ aR, ಕಾ ತಾಚ್ಯೆ 
ನಿಂಗಾತಾ ರಾವೊಂಕ* ಸೊಡ್.” 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ನರ್ಗಾಲೊ' ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲಿ ತಕ 'ಹಾಲಯ್ಲಿ 
ತ sotto ಆನಿ ದೊಗ"ಯೊ ಜಣ್ ತ್ಕಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಗೆ. ಸೈನಿಕಾನ್ ಮೊನ್ನಿ ಇತಿ 
ರಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ” ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಳ್ವಾ ಯೆನ್ ದವರ್ಲೊ 
ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತ್ಯಾ ಖಟ್ಲಾ ಚ ದೆಗೆನ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. “gam, ವೆಳಾನ್ 

ಬಾಗ್ಲಾಕ್ pow, ನ್ ಬೀಗ್ ಫಾಲೊ ಆವಾಜ್ ಭತ ತಾಕಾ. ಪರತ್ 
ದೊಗ'ಯೂ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆ. | | 

J BBN, ರಾತ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್: ಮೊನ್ಸಿಇಳೂರಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ಂಚ್ 
ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ. ಮೊನ್ಸಿ೫ಕೂರ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಮೊಗಾಚೊ “ಜಾಲ್ಲೊ. ತವಳ್ 
ತವಳ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ ತೊ. ' ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕೊಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ 
ಧೊಸ್ತಾ ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ದೊರಿಯಾಂನಿ ಬಾಂಧ್ಯಾ ವೆಳಾರ್” ಎಕ್ಸ ಸೈನಿಕಾನ್ 

ತಾಂಚಾ ಗಳ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ತೆಂ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯೂ ವರಾತ್ಕಾಕ್ ರೆವ್ನಾಯಿಲ್ಲಿಂ. 

* ಅವಯ್, ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಹೊಗ್ಗೂಯ್ಲಿ 
ದೆಕುನ್ ತೊ ಕಳ್ಚಳ್ತಾಲೊ.. ಕೊಂತಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಿಂ ವರಾಗ್ಲಿಂ ನಡಿಳ್' ಆನಿ 

'ವಾರ್ಯೂರ್- ಉಬ್ಲ್ಲೆಬರಿ. ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ'ಹೈ 'ಥಂಡ್ ಧರ್ಣಿರ್ 
ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್ ಮಣಿಯಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮೆಜು ನ್ ಆಪ್ಲೊ ತೇರ್ಸ್ 
3 

ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. 

| ಮೊನ್ಸಿ ರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬೊಟಂಂ ಮೆಜುನ್' 
ರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ. 

“ತುಮಿ ಚೊಟಾಂ 259, ಕ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್?” ಕಾಂಯ್ ಖಂಚೆಂಯೂ 
ಭೊಟ್ ಚುಕೊನ್ ಪುಣ್ಯೂ ಗೆಲಾಂ?” 

೫ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. 

| “ದೇವ್ ಪಾವ್ಲೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, .ದಿಂಬಿ Poses ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್; 
"ತುಮಿ ' 'ಮೆಲ್ಕಾ ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣ್. ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.” 



= 

' ದೋನ್ ಬೊಶಿಯೊ ಪೆಜ್ ಮೆ ಳ್ತಾಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ವೇಲ್ ಆಪ್ಲಾ pA ವಿಷ್ಯಾಂತ್ಚ್' 

“ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಉಟೊನ್ ' ಬಸ್ತೂಂ' ಹಾಂವ್.” 

ಮೊನ್ಸಿ ತ ಉಟೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ “oye ಫಾದ( pe 
ಪುಣ್ ಮೊದ್ಲಿಇಕೊರಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ಯೂ wes 3 
ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ತಾಂಕ್ಷೆಂ ನಾ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ 

“ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ, ಫಾದರ್. ಬ್ ಕಾರ್, ಜಾವ 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಅಸ್ಕತ್' ತಾಳ್ಕಾನ್. ಜಾ ಡ್ 
ಅಪ್ಣಾಕ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾನ್ ಅಪೆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜೊಗ್ಗೆಂ: ಫಾದರ್ ಬನ್ನ 

ಮೊನ್ಸಿ eps posts ಓಂಡ್ ಹಾಲ್ತಾಲೆ ಪುಣ್ ಉತ್ರಾಂ pp ತಾಚಾ 
ತೊಂಡಾಲಾಗಿಂ :ಬಾಗ್ವೊನ್ ಕಾನ್ 'ದಿಲೆ ತಾಣೆಂ. 

“ಆಯರ್ಲೆಂಡಾ , ವಿಷ್ಯಾಂತ್: ಉಲಯಾ ಫಾದರ್” ಘಾ 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್.' ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರಾಯ್-ಗಾಂವ್ಚೊ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ sip te 
ದಿಸ್ತಾ ತಾಕಾ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಶಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. GN , ಭುರ್ಗೆಪಣಾಚೆ 

ಕಾಣಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೊನ ಇರಾಕ್ 

ನೀದ್ DAO, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿಶೆತಾಲಿ...... ಸ 

. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೆ ದೊಳೆಯೂ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಭತ್ತ ಸಕಯ್ಲ್ ಧಣಿ 

ಪಾಂಯ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. q 

. mM ೫% ae He 

ಜಯ್ಲಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್. ಘಡಿಯಾಳ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಕುಡಾಚಾ ಜನೆ. 
ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಕಾಳಿ್ ಜಾತಾಲೊ. 
ಮೊದ್ಲ. ಇರಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ವೊಚ್ ತಾಚಾ ಪುರ್ವಜಾ! 
ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಕಎಕಾ ಸತಗ ಬೆಲ್ಬಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಫೆತಾಲೆಂ ಆನಿ! 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ನಾಸಾಚಿ ರಾನಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ 
ವೊ ಆನೈಕಿಂ ಸೆ ೂಜೆರಾಚಾ ಹಾತಾರ್ ̀ಸೊಭಬ್ರಾಲ್ಮ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಕಾಕ್ 
ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್, ತ್ಯಾ. ವೊಚಾಚೆ ಅಂಕೆಯೂ ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಲೆ. 

ಮೊದ್ಸಿ ಇಳ ರ್ ಚಡಾವತ್ ವೇಳ ನಿದೊನ್ಂಟ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಫಾದರ್" 
ಬನ್ನು ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆದಾ ಛಾಯ ಜಾಗೊಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾರಣೌಯೂ 
ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಭುಕೆನ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. : ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ 
ಮಸ್ತ್ ಖಾಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ‘a ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ' ದಿಸಾಕ್? 

od. ೦ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ; ಖಾತಿರ್ ತೊ ಮಾಗೊ veto tha: 
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ಲೇಯಬ್ ನಾಲೆ; uaa ಔಣಷಡಣಣಣಣ 

; (21) 

ಖಾಣಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ರಾನಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಸ್ಕೂ ೮ ಲಾನಾಚೋ್ *ಉಗ್ಡಾಸ ಸ್ 

ಸುತಾಲೊ GH ತಾಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಪ್ಲೈ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್) ಘಾಲುಂಕ್ 
ಲ ೧೧ ೧೧೭ ~ 

5 ಒದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ. SOO, ಸಾಂತ್ 

ನ್ಯಾ ರ್ಯೂ ಆಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ 
 ಲಾನಃ ಕ್ Ve. WH ಪಾವ್ಟಿಂ Hee ತಿ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಚಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕರ್ತಲಿ 

* acs Ra ಭರ್ಲ್ಲೆಂ 3 , ದುಖಾಂ DSF, ದೊಳೆ ತಾಚಾ ದೊಳ 

ಸುಖಾರ್ ಉಬೆ 'ಜಾತಾಲೆ. ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್: ತಾಂಕ್ಣೆಂನಾ 

ತ ಣ್ಯೂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆ *ಲ್ರಂ. ತೆಂ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ? ತಾಕಾ 

ಸಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆಚ್ ಕೈದ್ 
ಲ್ಲೊ. ಸ್ಯೂ ಲಾನ್ ತಾಕಾ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಷಳೆತಾಲೆಂ. : “ತುಜಾ 

3ವಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ವಚ್ ಪುತಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಂ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ 

ಶಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ? ಕೊಣ್ ಫಾ 

21 @ Oo 

ಕ್ರಾಸ್ ಹಿ ಚಡ್ ty Ors a one ತಾಕಾ. ಹೊ- eee ಕುಡಿಕ 

IS) .ದಗ್ಡಯ್ತಾಲೊ - ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಕೂ 

ಷ್ಟತಾಲಿಂ. . ಪಾತ್ಕಾಚಾ ವೊಜ್ಯಾಬರಿ ಹಿ ಕರ್ಗ 

ar. ವ್ಹಯ್, Aw, ಲಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಅಪುಣ್ ಯಾಜಕಿ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ 
ರ್ವಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಣ್ ಚಿಂತುನ್ ದೆವಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಜಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಫಟಂವ್ಕ್ 

DG, ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮೊನ್ನಿಇಸೊರಾಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ಯೂ ತಾಕಾ 

ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ, ಅಪ್ಲಾಜೊಚ್ ಏಕ್ ಭಾಗ” ಮ್ಹಳ್ಳಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಂಗ್ತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ 

ಶ್ಸ್ಯಾತ್ತಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ “380 ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕೆಳುನಾತ್ So. 

ದಿಸಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ "ರಾತಿ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಕ್ಸಿಚ 
ಇಂಚಾಂಬರಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೆ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಹಿ ಇಜಾ 

ಬಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ಸ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ 
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' ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ತೊಂಡಾರ್ ಆನಿ ಪಾತಳ್ 'ಒಂಠಾಂಜೆರ್ 
ಕ್ರೂರ್ 

` ಪಣ್ ನಿಶೆತಾಲೆಂ. ಲ್ಲಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಂಗ್ ರೆನಾನ್ ದಯಾಳಾಂ 

ಪರತ್ ಕೇಂದ್, ಕಚೇರಿಕ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂಕಾಂ. ತಾಕಿ 

ದೀಸ್, ತ್ಕಾ ರಿತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೌಕ್ ಮಜಾ ಪಾಟ್ಲಾ ನ್ ತಾಂಕಾಂ 

ದಿಸ್ಲೊನಾ, 'ಚುರಿಗ್ ರೆನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. Biss 

ಅಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ... ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಕಾಕ್ ಬಿರ್ಮತ್ “380 ಮ್ಹಳ್ಳೆ 

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೋಕ್ಯೂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿ ಭೊಗುನ್ಯೂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ' 

ತಾಕಾ. ಭುಕೆನ್ ಆನಿ. ಚೊರ್ಪಣಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಎಕಾ ಭಿಕಾರ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ 

ತೊ. ಅತಾಂ ಅಪ್ಲೆ ಚಲಾಕೆನ್ oun. 5 ಹುದ್ದಾ ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ.
 ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೆ 0) 

ರಾನ್ ತಾಕಾ WO, ಪಾಟಿ ಕಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಕಾ ಪ್ರಯತ್ನಾ 0ನ 

ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ತೊ. ವ ಇಕೊರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ , RAP ಫಿರ್ಗಜೆ-ಘರಾ.: 'ಅಪವ್ನ್ ಕ 

ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಚಿ ಜತನ್ Pow, ಪ್ರಯತನ್ ಕ್ರಾ Beh ತಿತ್ಲೆ. ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುಕವ್ನ್ . 

ಧಾಂವ್ಹಾ ಲೊ ಜೆವಣ್" ಖಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ಮಾನಾ ಸಂತೊಸ ಸ್ ಸ ತಾಕಾ, 

ಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳಾ so ಕೂಸ್ ಮಾರ್ತಾ ಲೊ. 

“ಹೊ-ಸಾನ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೈತ್ವೆ? ತ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ 

ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. - a 

“ತೊ ಹುಶಾರ್ ನಾ” ಆಪುಣ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ae 

ಪಣಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಚುಂಗ್ ರೆನಾನ್.. ಸ 

ದೊಗ್ಗಯೂ ಯಾಜಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ Ava, ಲಾಂಚೆರ್ ಬಸ್ಸೆ a 

ಸದಾಂಚೆಬರಿಚ್ ಸೈನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಬಂದೂಕೂ ತಯಾರ್ ದವು ನ್ ತಾಂಚ್ಕೆ ಪಾಟ್ನಾ ಫ್ 

ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಚುಂಗ್ Sa? ಬರವ್ನ್ಚ್ ಆಸಿ *ಲ್ಲೊ--ಹಾಂಚಿ ತಾಕಾ ವಿಸರ್ 

ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಹೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ: ಆಪ್ಲೆಂ 

ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ “ವಾಚುನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ರಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ 

ಖುಶಿ ಜಾಲಿ se ತಾಕಾ ಆನಿ ಭ್ ಯಿತ್ಲಾ ಠ್ OA, ತೊ. ane 

ಕೌ 

ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ 

ಸೈಟ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀಕ್ಷ್ಸ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಹಾ ; ದೊಗಾಂ ಯಾಜಕಾಂಕ್ 

ದಿಸಾಂಚಾ ತಾಕಾ ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಜಿನೊಸ್ ಇಸ ಪಾಟಿಂ 

ಆಯಿಲ್ಲೊ. 
“ಹೊ-ಸಾನ್ ಬರೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ. 



ಹ ಮೊನ್ನೆ ಇತರ್ ಆಪ್ಲಿಂ ane ವ್ಹಡ್ಲಾ ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ. 
ಚುಂಗ್ ರೆನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ವ್ಹಯ್, ಪಿಡಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ. 

 ಆಮ್ಚೈ `ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಮ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ...... ' ತಾಚೆಂ ಪೊಪಿಸ್ ಪಾಡ್ 

ಜಾಲಾಂ...... ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ...... 
ಆಂ 

ಆತಾಂ ತಾಚಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ tos 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಅಕ್ಲಾಸ್ಗೊ “ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 

sie, ತ್ ಸ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ so. 

“ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?” ಚುಂಗ್ ರೆನಾನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. “ತುಜಾನ್ ಕಿತೆಂ 
ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್?” ನಕ್ಷಾಂ sw ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. 

“ತೊ ಕಸೊ ಆನಾ ಮ್ಹಣ್ Wed ಕಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್. ಕಿತೆಂ. ಕರುಂಕ್ 
ಸಾಧ್ಯ್ GAD ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರೈತಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ”. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್,. 

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ,ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಲ್ಹಾನ್ 

ಭುರ್ಗೊ ಭಿತರ್ AOL. ತಾಂಬ್ಜ್ಯಾ ಸೈನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೆ ಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ 

ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಜೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಣಾ 

ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್" ಆಸ್ಚೆಂ ಸೈನಿಕ್ ಸಮವಸ್ಟ್ ತೊ ನ್ದ ಸ್ಲ್ಲೊ. ತರ್ಯೂ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತು 
ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಅಭಿವ ನಾನ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ 'ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ 8 

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಚುಂಗ್ ರೆನಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸೈನಿಕ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ. 

“ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ಕರ್ನಲ್ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ. 

ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಜಯ್ಕೆವಂತ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. 

“ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಟೋ ದೆವಾಚ್ಕೊ....., ” ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ 
ಪುಸ್ಬುಸ್ಲೂ ತೊ. 

“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತುಮಿ ತುಮೆ 2 OOS, 5° 2" ಘುಂವೊನ್ ಸವಾಲ್ 
ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ, 

4 

ಜೃ ~ 



“ತುಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಳಾನಾ 22” ೫ ತೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 
mn ಆಸ್ಲೂ ,ರ್ಯೂ, ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇಣ್ಲೂರಾನ್. Petes 

ನಕ “ಮ್ಹಾಕಾ ವಿದೇಶೀ ಭಾಸ್ ಉಲಂ a, ಗರ್ಜ್ ನಾ. = ಚಂಗ 1 

ಘಮಂಡಾಯೆನ್. RSS 
“ತರ್, ತುಕಾ ತೆಂ ಭಾಷಾಂತರ್ ಕರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾಂ 5 ಗಜ್ 

ಪಾಟಿಂ ಉತರ್ Ado ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾನ್. eh ಬಜ್ 

ಚುಂಗ್ ರೆನಾಕ್ ಹೈ ಜಾಪಿ ವರ್ವಿಂ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್. 
ಪಳೆತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ ಆಸ್ಲ್ರಿಂ ee ಹ್ಯಾ 

ತ ದ 

| ಹತು ಸ ಧಯ್ರ” ತಾಕಾ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ. ಹಾತಾನ್, ಕ್ a 
ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ದೊಗ್ಯೂ. ಯಾಜಕ್ ಅಪ್ಪಾ ಸ್ನಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಸ 
ಉಟೊನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ' ಲಾಗ್ಲೆ, le 

ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ'ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಹೊ-ಸಾನ್ ಖರೊಚ್ 
ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ ಗೆಲೊನಾ. ಎಕಾ ರಿತ್ಯಾ 'ಖಟ ರ್ 
ತೊ" ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ; ತಾಚೆ ಪೊಲೆ aA, ತಾಂಬೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ; ತಾಚೆ ಬ 
ಫೊಂಡಾಕ್ 2 ಫೆ ಗೆಲ್ಲೆ. Ps 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ದರ್ವಡ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚಾ ಖಟ್ಸ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ 

ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ. a ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚಾ ಆದಿಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡೆ: ೧ 
ನಾಂಯ್ ತುಂವೆಂ?” ಸವಾಲ್ 'ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. | Sigs ಸ 

"ತುಕಾ ಆಮಿ ಆತಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿಜಯ್ ವ ಮಣ್: ಆಶೆತಾಯ್' ದಿಸ್ತಾ 

ತುಂ?” ರಾಗಾನ್ ಉಲಯಸ್ತಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್. ಅ a 

. "ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾ, ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ J, ರ್ಯೂ ಹಾಂಪ ್ ಗುಮಾನ್ 

ಕರಿನಾಂ"”  ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಖೆಂವ್ಚೊ ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಕಾ. Ne 

ಫಾದರ್: ಬನ್ನು ಆತಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಳೆ ae ಸೆ 
"ಹೊ-ಸಾನ್,' ತುಕಾ ದುಖಯ್ದಯ' ಮ್ಹುಣ್ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹ go ನ್ನ ನ್ಹಯ್: 
ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ve ನಾ 'ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ ತಾಚ್ಯೆ ॥ ಕು 
ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ₹ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಪಳೆ. 'ತುಕಾ oxst ಆ "ಆಸ್ತಾನಾ 
ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ a ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ವೇ' ‘ear 

“ತಾಕಾ ನಿಮಾಣೆ ನಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ದೀಂವ್ ೪ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ” 
ಮೊನ್ಸಿಇೂರ್ ಸಾಂಗುಲಾಗ್ಲೊ. EN ಆ 
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sR Red ಬನ್ನು ಥಂಯ್ ಹು ಮ್ಹುಜಾ ಪೊಪ್ಸಾ .. ' 
5- ಗ ಗ್: ರೆನಾನ್ : ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆರಿ ತುಮ್ಕಾಂ" ae | 

oe ಣಾಲೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನ. “ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ 

a ee ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೊ ಬೊಜ್ ಮಾರ್ಲಿ ಹೊ- 

ಕಾನುನ್ eats ಗುಪಿತ್ ದುಸ್ಮಾನ್ Bp, ತುಮ್ಕಾಂ ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ 
ವ್ 'ದಯಾಳಾಯ್'ದಾಖಯ್ತಾ 0 ದ್ದ ಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡ್ತಾ ತೊ. ' 

ಹಾಂವ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ತುಮ್ಹಾ ಶಿಕವ್ಣಾ, 508 ವಾಯ್ ವಾಟೆನ್. ಚಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ದುರ್ಸತಾ.” ನ 
| “ಹೊ-ಸಾನ್, ತುಂ ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯ್. ಪುರಾಸಣ್ ಕರ್ನ್ ಫೆನಾಕಾ.” 

ಸಮಾಧಾನ್ ಕಲಂ ಫಾದರ್ “ಬನ್ನುನ್. ಕ್ ಶಿ 

ಹೆಂ. ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮಾತ್ರ್? ಮ್ಹಣಾಲೊ 'ಹೊ-ಸಾನ್.. ಉಲಯ್ತಾ 

ನಾಂಚ್ ಹರ್ದೆಂ "ಫಟೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಖೊಂಕ್ಣಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ತಾಕಾ. 

SAP; ತುಪಾಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಡ್ ಧರ್ಲೊ ತಾಣೆಂ, ತಾಚೆರ್ sees 

ಖತಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತುವಾಲೊ ಆಪ್ಲೆ 4, ಕಾಂಬ್ಳಿ ಪಂದಾ ಲಿಪಯ್ಲೊ ತಾಣೆ 

"ಎದೊಳ್ ತೆ ಚೀನೀ ಭಾಷೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ 4 

"ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾನ್. . ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾ. ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಭಾಸ್ 
wes, ತೊ: 

“os ಹೆ ನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಳಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಜಾತಾಂ. 

oe ಲಾಗಿಂ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆಸು” ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಯ್ದ ತೊ. 

ತ “ತಾಚಾ' ಬ ತುಜೆಂಚ್ ಒಕತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫೆನಾಂಯ್ ತುಂ?” ಸವಾಲ್ 

ESO ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾನ್ ಕೊಡ್ಸಾಣೆನ್. “ತೆದಾಳಾ ಬರೊ ಜಾತಾಯ್. ತ 

ಸ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆ ತ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಒಕತ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ 

"ತೊಚ್. ತುಕಾಯೂ...... ಕೆ 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಪರತ್ ಚೀನೀ ಉಲಯ್ಲೊ: : "ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಮೆಂ 
ಕರ್ಮಿ ತರ್, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಗುಳಿ ಘಾಲ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ವಿದೇಶೀ ಸಯ್ತಾನಾ |” 
ಉನ LOR, SO ಮೊನ್ಸಿಣಾಕೂರಾಕ್ ದುರ್ಕುಟೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್. 

ಪರತ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಥಂಯ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. "ಮ್ಹಾಕಾ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ 
ಜಾಯ್--ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ದಿ Sy ಕಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತುಕಾ ಎಕ್ಸು ರೊಚ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ 
ee ಹಾಂವ್...... ಸ 

ee ಫಾದರ್ ̀  WAZA ಮೂನ್ಸಿ ಇಕೂರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ 
ಹೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆಸಾ ಪೊನ್ಸಿಇಸೊರ್ ಗೆ 



“ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ Be: ಣ್ ತುಮ್ಮಾಂ ಕ ಕಳಿತ್. var ಸ Bee. 

ಕೆಲೆಂ ian or aden’, “ತಾಚಾ ಮನ್ಶಾ 08 ಡಿಸ್ಬೆನ್ಸರಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಸಕ 
ಸ್ ಕರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಜಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ: ತೆ. ಆಸ್ 

ಸಕ್ಕಡ್ wave, ವಸ್ತು ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆ 
ತಾ ಕರ್ನುಂಪಾಂ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ, ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಹೊ-ಸ ಸಾನ್ 

ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ. ತೊ ಖೊಂಕ್ತಾ ಲೊ; ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಃ 

ಪಿಟೊ ಜಾಂವ್ಚೆಬರಿ ಖೊಂಕ್ತಾಲೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹ! ಣಾಲೊ 

ತೊ: “ಮ್ಹಾಕ ಕಾ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಕಾನಾ...... ee ಮೊರ್ತಾಂ.....* 

“ತುಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದೇವ್ ನಿತಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 
ವಿಸರ್ಲೊಯ್ ತುಂ...... ? ಮಾಗಾ ಆನಿ ತುವ >, 0-ಮೆಳ್ತಲೆಂ...... ಚ 

“ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪ್.” ಹೊ-ಸಾನ್ ಬಡಾ “ಒಗೊಚ್ ರಾಪ್... 

“ಗೂಢಚಾರಿ1 ?” ಮೆಳಯ್ಗೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾನ್. | 

“ತಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪ್ಹರಾ.”  ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ತುಕಾ ನ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ wae. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾಂಚಾ ಮುಖೆಲಿಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆ ೦. “ರಾಃ 4 
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲಿ.” ತಾಣೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ. “ತುಂಗ 

ಆನ್ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ವಚೊನ್ ' ಹಾಡುಂ' 
ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಕ್ ಮಾಫ್ ಕರ್ಮಿವೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಸಂಕಷ್ಟ್ 
ಮಳಾನಾಶೆಂ ಪಳೆಶಿವೆ? . ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್" 
ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಲಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತಿ ಮೆಳಾಜಯ್ 
ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ. "ತಾಚೆರ್ ದಯಾ ದಾಖಯ್- “ತುಂವೆಂ ಆತಾಂ. ಧೆ 
ಥಾವ್ನ್ ದಯಾ ಮಾಗ್ಗಿ ಬರಿ...... ಗ 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಚಿನ್ಕಾ ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ 
ಮಾತಿ BIO ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿಂ: 
ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ sem ಅಪುಣ್ senor’, 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

“ಮಾಲ್ಲಡೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆಂ ಪಡೊನ್ 
ವಚೊಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. | 

“ತುಂವೆಂ ತಕ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಹೊ- ಸಾನ್ | ?? ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ದುರ್ಸೊ 
ಣ್ಯಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. "ಏಕ್ ಬರೊ- ಮನಿಸ್ 'ಜಾಂವೆ $ 0000 
ವಿಸರ್ಲಾಯ್ವೆ "ತುಂ? ದೇವ್ ತುಕಾ ರಾಕೊಂದಿ,” 



pat ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನಾ ಜ್ ಗ 
“Beato ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ರಾಕ್ಚ ಗರ್ಜ್ ನಾ.” ಹಠಾನ್ 

ಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್, ಆಪ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಲ ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್- He ಯಾಜಕಾಕ್ 

ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೋ: “Son? ಆನ್ ಹಾಂಗಾ 
ಥಾವ್ನ್ ದೊನ್ನಿಂ ಮಯ್ಲಾಂ Bs, ಹಾ ಆಸಾ "ಆನಿ ಗಡಿ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತುಕಾ 
ಹಾಂವ್ ಭಜೊಂಕ್. ಸೊಡಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್.” 

' “ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಗಂಭೀರ್ ತಾಳ್ಕಾನ್, rae ಮ್ಹಜೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ 

ತುಂ oe ಹೊ- ಸಾನ್.” 
“ಫಟ್ಕೆರ್ಯ್ಕಾಂಕ್ ಹೆರಾಂಚಿ ಪೌತ್ಯೆಣಿ ಖಂಚಿ......?? . ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್, 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. “ತುಜಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಆನಿ 

ಮ್ಹಜಾ ಉತ್ರಾಚಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. ಹೊ-ಸಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

“ತುಜಾ ಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಚೆಂ 
ಸವಾಲ್,..... * ಮೊನ್ಸ್ನಿಇಕೊರ್- ದಾಯ್ ಘಾಲ್ತ್ವಾಲೊ. 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಅಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. 

“ತುಜೆ, ಉತರ್: ಹಾಂವ್ ಫೆತಾಂ ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿ ಬನ್ನು” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ 

ಉಪ್ರಾಂತ್. “ಆತಾಂಚ್ಮ್ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್. ಪಾಡ್ತಿಚಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ್ 
ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತುಂವೆಂ ಗಳ್ಳುವೈತ್. ತುಕಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಹಾಂವ್ 

ದಿತಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಜಾಶಿ ತರ್, ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರ್ ಗಬ್ಬುಕ್ 

ಹಾಂವ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ. ಹಿ ಭಾಸ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ 

ಹೈ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತೈವ್ಯೆತ್.” 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಣದಿ ಕುಶಿನ್ ತೊ ಘುಂವೊನ್ aD. ದೊಗ್ಯೊ ಯಾಜಕ್ 

ಕುಡಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ. 
% oe x % % 

ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ 

ಸರ್ಲ್ಲೊ. ಅರ್ಥೆಂ ವೊರ್, ಮೊನ್ಸಿಳಕೊರ್ ಆನಿ ತೊ ಪರಸ್ಪರ್ ಬೂದ್ಬಾಳ್ 
ಆನಿ ಸೂಚನಾಂ ದೀವ್ನ್ Wow’, wars. 

“ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ನಿದೊನ್ ರಾವಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್.'. ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುನ್: ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ; “ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ 
ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಘಡಿಯೆಬರಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಲೊ.” 

“ನಿದೊನ್. ರಾಂವ್ಚಂ?” ಘುಂರ್ಕಿಲೆಂ  ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾನ್: “ತುಮಿ 
ಆನಿ ತೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಕಾರ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೈ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ 



ಬೆಹಾವಂ 
ಚ £2 : 

ಮತಿಕ್ ವ್ಹ ae ಷ್ಟ ತಾಣೆಂ.” ಅತಾಂ. ನ ನ 

'.ಖರೊಚ್ 'ಆಪಾ ಲ್ಯ ಹಾತಾಂನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಡ್ಬ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ! 

ತಾಚಾ. ದೊಳ್ಕಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ a 55 ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ ತೊ. 3 ಸ 

“ಕಶೆಂಯ್: ಜಾಂವ್, ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊಮಾಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ 
ಶಿ 

. ಮ್ಹಣಾಲೊ`ತೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ಚ್. ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ. ಸ ಸಗ್ಗೊ 

ವೇಳ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ಪೆಯ್ದಾಚಾ xin ಟಾರ್ ಜ್ 

ದೊಗ್ ಯೊ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ . ಧರುನ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಘನ 

ಮಾಗುಲ್ಲೊ. ,ದೊಗಾಂಯ್ಚಾಯೂ ಡೊಳ್ಳಾಂನಿ' ಮಖಾಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ, ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನು ಕಾರಾರ್ :ಚೆಡೊನ್ ಬಸ್ಸೊ ಆನಿ: ಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ ಪ್ರಯತ್ನಾನ್ ಚಾಲು 

ಜಾಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್: ತೊ ಶಹರಾ ಭಾಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ-- - 
ಳ್ಲೆಚಾ ಫಾತ್ರಾಂಚಾ ರಸ್ತ್ರಾಂನಿ ತಾಚಿಂ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ರಾಲೆಂ. ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ” 
He ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾರೆಂ ಸೆವುಂಕ್' ಮೆಳ್ಳಲೆಂ ತಾಕಾ, 

ಸುಕ್ಲಿಂ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ. ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೂ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆ ೦ ಪ್ರಾಸ್... 

ಬರೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. . ತಾಂಬ್ಜ್ಯಾ. 'ಸೊಜೆರಾಂನಿ ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್  ಬದ್ದಾ ಪಣ್ ಕಲ್ಲಿ 

ಆಸ್ತಲಿ. ಭೊಂಪವ್ರಣಿಂಚಿಂ ಸುಂದರ್ ದೃಶ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಕಾರ್ ಧಾಂಬ್ದಾ ಯ್ರಾನಾ 

ತಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮೂನ್ಸಿಇಕೂರಾಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ 'ಆಯ್ದೊ. ̀ ತಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಥ pane 
ತಾಕಾ ದುರ್ಸಾತಾ ತಶೆಂ ಬ್ಯ 0 ತಾಕಾ: - “ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, ತುಜೊ ome 

ಥಂಯ್ಸರ್ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ Ay ಆಸ್ತಾನಾ ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಸಂತೊಸ್ ವ 
ಭೊಗ್ತಾಯ್ ? ತುಂವೆಂ ಪೆನ್ನಿ ಅನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ವಾಂಚ್ವಾ, Re 
ಪುಣ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ ಜಾಯ್, "ಜಾಲ್ಯಾರ್.......?” ಸ. 

ತಾಚೆಂ . ತೊಂಡ್ ಖಂತಿ ಬಾವ್ಲ್ರೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚಾ ಅತ್ತಾಂಚಾ 

ಖುಶಾಲಿ ಜಿನೊಸಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. "ಏಕ್ Wr 3 

ಸುಂದರ್ ಸಕಾಳ್ ಆನಿ ಆನೆ ತ್ ಮೊನ್ಸೀಇಣಕೊರ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾ'ಮ್ಲಳ್ಳಿಂ ' 

ಚಿಂತ್ನಾಂ. . ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮೂನ್ಸಿಇಕೂರಾಚೊ: ರಾಗ" ಆಧಿ ನಿಶಾ ಬಾತ 
ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ೂ-ಸಾನಾಲಾಗಿಂ ಉಲ ಯ್ತಾ ನಾ ಸಬಾರ್ “ane 3 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ Hod, ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಲೊ 
ಮೊನ್ಸಿಣಕಒೂರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾಚಾ WOH ನ್್ 



(sR ತ್ತ i ಹ (pe
 36 

| 4 ©) Gy OF 
ef ೫ ೫೫1 ಇವನ್ನ A : 

ಕೊರಿಯ E, Gabe ane rd 14 

| 4 (13) 
_ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೊ-ಸಾನಾ ವಿಷ್ಕಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಉತರ್ 

MMOH, ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯೂ ಆಸಾ ಇಲ್ಲಿ. ತರ್ನಾಟೊ : ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಸ್ಯಾಕ್ 
ಘುಸ್ಪಡ್ಲಲೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ S389: ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ 'ದಯಾಳಾಯ್ಯೂ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತೂಲಿ. ಆದ್ದೆಂ ಬರೆಪಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಥೊಡೆಂ 

'ಪುಣ್ಯೂ ಉರ್ಲ್ಲೆ. ತೊ ವಾಂಕ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 

ಬರೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೊ ಮ್ಹುಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತಾಕಾ. 

“ಭಿತರ್ಲೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಕೆದಾಳಾಯೊ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ OAs... ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ 

ಉಲಮ್ನ್ಂಟ್ ; ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸವಯೆರ್ "ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ--ಮೊನ್ನಿ oa ಇರಾಚಿಂ ದೂ ಆನಿ ದುಸೆ ರ್ಸೊಣೆಂ 

ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ ತೊ. 

ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ Home, ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ 
' ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್. ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ 

.. ಮಾರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ. ಫೊಂಡಾಂತ್ಲಾ ;ನ್ ಧಾಂವ್ರಾನಾ ಪಯ್ದಾರ್ಯಾಕ್ 

* ವಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂ ಲಾನ್. 
ಕಾರಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಲೋವ್ ತಕ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಫಾದರ್ 

'ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಸಾ ಆದಿಂ ಪರತ್ ತೆಂ ಲಿಪ್ಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಕಾರಾಚಾ 

ಧರ್ಣಿರ್ ವಾ ಥಳಾರ್ ಲಿಪ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಲೋವ್ ಸಿಟಿ ಪಂದಾ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ 

ಆತಾಂ ವಯ) ಯೇನಾಶೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಚಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ, 

“ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪಾ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಬರಿ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಶೆರ್ಮಲೊ. ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ 

ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಚಾ ಪೆಂಟಾಳೆಜೆರ್ ಚಡ್ಲ್ಲೆಂ. ' ಕಾರ್' ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾವವ್ನ್ ಆವಾಜ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಕೊಣ್ಯೂ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ ತಾಕಾ, “ಹಾಂವ್ 

' ಸಪ್ಲೆಲೊಂ ಆಸ್ತಲೊಂ” “ಮ್ರು ಣಾಲೊ ತೊ ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. 

3 “ಹಂಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾಂ,” ಪರತ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ತೊ ಕಿಂದ್ರಿ ತಾಳೊ, 
> 18 



ಸ್ಕೂ ಲಾನ್... 

“ವ ಯ್. ತುಂ. ಥಂಯ್ - ಅಸಾಹಿ Se woe ಖಂಡಿತ್ 

ಎಸ್ಮಿತ್ "ಜಾವ್ನ್. “ಪುಣ್. “ಚಕ್ಕೆಶೆ. ಬದಲ್ಲಾಂಯ್' ತುಂ.” = 

: “ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್” ಕುರೂಪಿ ದಿಸ್ತಾ ವೆ?" ಸವಾಲ್ ತಾಚೆ 

“ನಾ; ನಾ” ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್: ಬನ್ನು, “ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಯ್ ಣ್ 
ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಅಸಾಯ್. . ಇತ್ತೆ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ತುಕಾ, ಹಾಂವೆಂ ಕೆದಾಳಾಯೂ: La 
ವಾ ೫ (ಅನಿಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ 

`ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ಚಾ. ಕಾರ್ಬಾರಾಚೊ eon, ಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಫಾದರ್ ' ae 4 
“ಆತಾಂ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ತಾಳೊಯೂ 'ಕಡಕ್ಕ್ ' ಜಾಲೊ. “ತುಂವೆಂ 

ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ವಾಯ್ಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. "ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ" 

ಕರುಂ? ಪರತ್ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಫಾಲೆಂಯಾಮೂ. ವಣ್ವಾಕಾ ತುಂವೆಂ!" - 

ಚಿಡ್ವಾಚಾ ದೊಳ್ಳಾ of ದುಖಾಂ Oc. ತಾಚೆ ಓಂತ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 
ತೆಂ ಬಸ er, ಬಾಗ್ವಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ oss, 

le ತಾಣೆಂ. “ಹಾಂವೆಂಚ್ ತಯಾರ್ Selo ಹೆಂ.. ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಸೊಡ್ಡೆ 
ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.  ವಕಾಗಿರ್ . ಪಾರ್ಕಾಗಾರಾಂ ಪಂ 

ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಕೆ ದೀವ್ನ್ Sew, ವರಾರಿಫತ್ ತುವಕ್ಕಾಂ ಹೆಂ: ಧಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ 

ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಪಯ್ಕೆ ಫೆವ್ನ್, ಹೆಂ ತೊಚ್ 
ಖಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೈಂ ದಿಸ್ಲೆಂ......'' ನ 

ಸ್ಕೂಚೊ ತಾಳೊ ಆತಾಂ ಬಾರೀಕ್ಪುಸ್ಟುಸ್ಯಾಕ್ ಬದಲ್ಲಲೊ. "ಆಪ್ಲೆ. ದುಖಾಂಸಿ 

ಭರ್ಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಲ್ಯೂಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಸೆ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು =a 
ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ “Zio. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 'ಸುಸ್ಸಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹ ತ್ತ 

“ತುಜೆ ಉದ್ದೇಶ್: ಬಾತ ಬರೆಟ್...... “ಪುಣ್... ೬, ಆಪ್ಲಿ ತ 

ಹಾಲವ್ನ್ ಪರತ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ತುಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾ ಭರ್ 
ಆಯ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ಕಶೆಂ 2” ಸವಾಲ್" ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹ ಸುಳ 

“ಆನಿ ತುಮಿ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ: ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ' ತಾಕಾ: -ದುರ್ಸೊನ್ . 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ. “ತುಮಿ ಕಾರಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ . 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾರ್ ಜಯ್ಲಾಚ್ಯೆ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆ ಲಾ ಹಾಂವ್ ಲೋವ್ 4 
ಭಿತರ್. ರಿಗ್ಲಿಂ...... K ಸ 

“ತುಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ ಆನಿ ಕಾರಾರ್ ಮ್ತ Py ಬದ್ದಾಕ್ ಹೆರ್ 

ಕೊಣ್ಯೂ ಸೈನಿಕ್ ಗ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ವ್ರಾರ್' ಜಟಾ 0 ಲ 
೧ 
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"ತೈ ಹ್ ಆ ಚ್ದ ಕ ¥ 



te ಹೊ-ಸಾನ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ED ಸಾರಂ 

as “goat ಹಾಂಗಾ ; ಆಯ್ದಾಂ ತೈಚ್ ಕ್: ತಾಕಾ ಒಕತ್ ಹಾಡುರಕ್' 
ae ಸರ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್.” once ಬನ್ನುನ್-ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ, 3 

| ಜೆಡ್ಡಾ ಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲೆಂ; ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚ್ಛೆ ಕುಶಿನ್ ಬಾಗ್ಗೊ ನ್ 
am, ನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ: ತಾಣೆಂ ಮೊರಾಜಯ್--ಮೊರೊಂದಿ ಎ | 

F ಹೊಟೊ ಖಂಚೊ! a : 

| “ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೂಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನ್್ ಚಾ 

ಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್. ಬನ್ನು. “ಮೊನ್ಸಿ ಇೊರಾಚೊ ಜೀವ್ ಹೊ- -ಸಾನಾಚಾ 
 ಜಿವಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಅಸಾ. ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ಕೂ ಮ್ಹಾಕಾ 
' ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ಕಾ ರ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ RES ಸೊಡೊ D000 

ಮ್ಹಜಾ, ಅತ್ಮಾ ಚೆರ್ ert ವೊಜೆಂ ಜಾತೆಂ ತೆಂ. 

~ *ನಾ, ತಾಣೆಂ ಮೊರಾಭಯಿಚ್. . ನ "ತೀರ್ಪ್ ದಿಲ್ರೆಬರಿ ಉಲಯ್ದೆಂ. ಸ್ಕೂಿ . 

ಆತಾಂ, ಫಾದರ್ WHY wd ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದುಖಾಂ ನಿಶೆತಾಲಿಂ. ಅಪ್ಲೊ ae . 

ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರುನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭುಜವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್' ಭೊಗ್ಗೆಂ 
ತಾಕಾ, ಪುಣ್ “ಧಯ್ರ Sat ೦ನ. Mo ಹಾಂವೆಂ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ನನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಒಳೂ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಹಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ | 
ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾ ಕಾಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ಆಸ್ಲೆರ 1 
'ಪಯ್ಸ್ ಅಂತ್ರಳಾಕ್. ಪಳೆವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಾಚೆರ್. 
.*ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸ್ಚೈ ದೆವಾಚ್ಕೆ ಮಾಯೆ, ಆಮ್ಕಾಂ ತುಂ ಧಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆವ್ಸ್ 

ಆಸಾಯ್ ತರ್” gos ಆಶೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ who ಅಕಸಾ ತ್ ಥರಾನ್ ಮಾಯೆ, 

ಹಾ6ವೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಹೆಂ. ಆನಿ =, ಚೆಡ್ಜಾಕ್ಯೂ ಭೊಗ್ಗಿ 

: ಮಾಯೆ, ತಾಣೆಂ Bor’ Bo ವಿಶೇಸ್ BHD, cass is ಮಾಗ್ದೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ಮಾಗ್ಲಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪುಣ್ ಯಾಜಕ್ ಮ ಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾ ಸಾಕ್ 

ಹಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಸ್ಕೂ, ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ ತುಜ್ಜೆ ಅವ ಯ್ ಸರ್ಶಿಂ 
'ವಚೊಂಕ್ನಾಂಯ್ ತುಂ?” ಣೆ 

“ನಾ, ಫಾದರ್” ಚೆಡ್ಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕಾರಾಚ್ಯಿ Te AO? ಆಪ್ಲೆ 

ಪಾಂಯ್ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್, ಆಷ್ಟೆ ಹಾತ್ ಅಪ್ಲಾ. , ಧೊಂಪ್ರಾಂಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಖಾಲ 
ಪಣಿಂ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ವಾರೆಂ ಶಾ ಚೆ ಕೆಸ್ ಉಬಯ್ತಾಲೆಂ. 
ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್?” ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

“ಹಾಂವ್. ಗೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 
ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ.” 

\ 



ಸ್ ಅಶೆಂ <5, ಹೊನ್ ಗಡ ae ಗ ತೊ. ಧಾ 
: ರಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಲಾಸ್ woke: ಪ್ರೀ 
Baca’ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರ್ ಇವ್ನ ಅಸಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 

` “ತುಕಾ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಕಶಿ ಮ್ಹ 
ಚುಕಿದಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ತನ್ನಿ ಕರ್ಣ ಬಾಪಾಯ್ಬರಿ. ಪರತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆ ದ 
- ಓಸ್ನುನ್, “ತ್ಕಾ ದಿಸಾ anes ಟಾ ಗೇ ಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಧಿ E 

ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಯ್ಕಾಗಾರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ : 

ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. ಮಾಕಾ" ರಿ | ಸ 5 hs 
| ಸ್ಕೂನ್ ರಡ್ನೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ' ತೊ ಅ 
ಚಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವೆಂ ಫಟ್ Boog |". | a 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ದೆದೆಸ್ಟಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ. “aan, 
ಕಷ್ಟು ೦ಕ್ ಘಾಲ್ತಾ ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೇಂ! ಆನಿ 2 ‘Sax ಸಕ್ಬಾಂ. ಪ್ರಾಸ್ ಪತ್ತೆ. 
ತಂ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಶಶೆಂ ಪಾವ್ಲೆ ಯ್ ಮ್ಮಳ್ಕಾರ್' ಹಾಂವ್: ಕಿತೆಂ 
ಮ > B00 ? ant "ಮ್ಹಜಾ, ಎಕಾ ಯಾಜಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಸ ಸ್ತ್ರೀ ಪಯ್ಣ್” 
£03,0 ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಕಾರ್ ಕೊಣ್ ಯೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹುಣಾತ್ 1 

“ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ ಫಾದರ್” ay ಜಾಲೆಂ ಸ್ಕೂ i 
ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ಟ್, ಆನಿ ಬಾಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ: ಮ 

i 
- x 

ty 

“ತುಂವೆಂ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ GD, ನಾ.” ಯಾಜಕೀ 
ತಾಳ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣೆಂ. “ಆನಿ ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಭು; ತುಂವೆಂಮುಖಾರ್ 
ಯೇವ್ನ್ ಮಿ ಕ್ಸ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಸೆಂ ಬರೆಂ. ತುಜಾ ಅತ , ವಿಷ್ಮಾ os? Bowes | 4 ಳ ರಿ 

ಉಲಂವ್ಕ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಭ್ ಮಳ್ಳ ಲೆಬರಿ Kc ಹಾಂ! ತುಂವೆಂ ಫಟ್ ಪ ು 

ಮಾರ್ಲಿ ಯ್ ನ್ಹಯ್ವೆ? ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ 8 ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಅಸ್ತಲೆಂ ಆಸಿ ತುಜೆರ್... 
ತೊ ರಾಗಾನ್ "ತಾಪ್ಪೊ ಆನಿ ತೊ ರಾಗ್ ತುಜೆರ್ ಡೊಡ್ಕಾನ್ ಕಾಡ್ಲೊತಾಣೆಂ...... ' 
ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ...... ದಯಾ ಕರ್ನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಬಸಾನಾಕಾ ಸ್ಕೂ ಕ ; 

"ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. (i 
ಸ್ಯೂ ಆತಾಂ Way, ಸಿಟಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಹ | 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ಮನ್ಸ್ ಹ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ಯೂ 
_ ಉಲಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಕಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು: `` 
ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ದೆವಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಮ್ಯುಚಿ ಖಬರ್ 

ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತೊ ಜಾಣಾ "ಆಸ್ಲ್ಲೊ oe 
ಸ್ಕೂ ಘಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾದ್ಯ 0 ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ eo, ಪುಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನೂನ್' 
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908 obs. ಅಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ಜ್ ದವರ್, ಆಸ್ಲ್ಲೊ 
ಡಾ ರ್ ಕಠಿಣಾಯ್' casas ತಾಚಿ Hid ಚಲ್ತಾ 6, ಪುಣ್ 

ಮಾಡ; ನಾಂತ್. a ae eae ಸ್ nee ಜಾತಲಿಂ- 
ಸ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಸಂ. ಫಾದರ್ 'ಬನ್ನುಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕಂಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಕಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್. ವಾಟ್ 'ಕಳಾನಾತಾಲ್ಲಿ. ake 

ಸ್ಕೂಜಾ ತೊಂಡಾರ್. "ಆತಾಂ mA ಹಾಸೊ. ಅಸ್ಲ್ಲೊ. go who 
ಡಿತಾಂ' os ಲೆಂ. ಘುದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಇಂಗಲ್ಲೆಬರಿ -ತೆಂ ಅಷ್ಟೆ ್ಲ್ಯೊ ಆವಯ್ 
ನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ CE ಫಂ ರಾಂತ್ಚ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ 

ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಲೆಂ. Bo ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ 

ಟಿ ಗಾರಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ರಾತಿಚೆಂ ಘುಟಾನ್ ೆ 
) ಖಾಣ್: ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾಜೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೆಂ 

>, ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಂಗ್ ಕಾಡಯ್ತಾಲೊ, ಒಗೊಚ್, ಎಕ್ಸುರೆಂ ಎಕ್ಸೆ ೦ಚ್ 

ae ಅಸ್ತಾ ನಾ ಹೊ-ಸಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ಲಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ ತಾಕಾ--ತಾಚ್ಕೆ 
), 08° ಪಯ್ಲೆಂ: ಕಾಂಠಾಳೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಗ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ಬಿರ್ಮತ್ 

ಸ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ: 

= ಭೊಗ್ಮಿ ತಾಂಕಾಂ--ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ನೆಣಾಂತ್”- 
ಸಕಾರ” ಸ ಸಬ್ ಕಾಡುನ್ “ತಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಬದಲ್ಲಲೊ' ತಾಣೆಂ. 

aay ಬನ್ನು ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ಯೂ ತಾಕಾ ಧಯ್) ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಗಲ ತಾಕಾ: ತಾಕಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾನ್ ನಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ಆನಿ 

'ಅನಿ ಆತಾಂ ಪರತ್, ಫಾದರ್ ' ಬನ್ನು ಸಾಂಗಾತಾ Vso ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ 
ಚೊ ಸ್ಟಾದಿಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ ತಾಕಾ. ಆತಾಂ: ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ 
go ಆನಿ 'ಸ್ಲ್ಲಕಡೆಜ್ ರಮ್ ಆಯ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಕ 

| ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಇಂಚೆಂ ಕಾರ್ "ಅಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಚಾಲು ದವರ್ನ್? ಆ ree 

ites Bore ರಸ್ತೆ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆ ಹಾಲಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ pre wee 

ದರ್" ಬನ್ನುಚಾ ಆಂಗಾಕ್ ಆದಾಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ತಾಚಿ ಕಸಲಿ ಚೂ 

| ೌ ಆನಿಕ್ಯೂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಬಸ್......” ಮ್ಹಳೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ನ್ ಆಪ್ಲೆ ದಾಂ 
ನ್, “ಮ್ಹಜಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡಾನಾಕಾ. 474 1 

ಜಾಪ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಸರ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ತಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡಾನಾ 
ಕ್ ಜಾಗೆಂ 'ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಧಾ, 

ಖ್ಲಾಂಭರ್ ಪಯ್ಸ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲೆ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಾಂಯ್ 
ಶಿಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ; -ಸ್ಕೂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ, 

Oo 

ಜಿ 
4 

AO 



‘gam, ವೆಳಾನ್ ಸ್ಕೂನ್ vag ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ: 

“ಅಮಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ನ್ಹಯ್ವೆ ಫಾದರ್?” ಸ 
“ವ್ಹಯ್, ಆಮಿ ನಿರಪ್ರಾಧಿ.. ಆತಾಂ ಆನಿ ಆದಿರಿಯೂ--ವ್ಹಾಕಾ ಸಂ ಧ 

ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ “BORON ಪುಣ್ಯೊ......” ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚುನ್. MOK 

ನಾಸರ್ ಬನ್ನು. ಸ I Me 

“ವ್ಹಯ್,” ಮೆಳಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್. “ಅಮಿ ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ 

ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ ತೆಂ ತುಮ್ಚೆ fs ಚುಕಿ ವರ್ನಿಂ ಮಾತ್ರ್.” 

ಸಡಿವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಯಾ” woe FOS. ಫಾದರ್. ಬನ್ನುನ್ 

“ಆನಿ ತುಂ ದೆವಾಚಿ ಕುಮಕ್ BON, ಜಾಲ್ಕಾ ರ್ ತುಕಾಯೂ ತೊ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತ ಲೊ. 

“ಪುಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತಸಲಿ ಕುಮಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ಕ್ತ?” DA, ತ್ ಬಾ ವಿಚಾರ 

ಚೆಡ್ಚಾನ್. et 

ಇತ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ವ್ಯಾಪಣಾನ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪೊಕ್ರಿ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಲೆಂ ಕ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು em. ಕ್ಚ್ ವಿಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಶಾಕಾ ದೆಂಕ್ಲೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ 
BAT ಘುಂವ್ಲೊ. “ತಾಂಚ್ಯೊ ದೊಗಾಂಯ್ದೊ ಯೂ. ದಬ ಸಾಂಗಾತಾ: ಮೆಳ್ಳೊ 

ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ 'ಮಾರ್ಗಾಕ್ ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಣಾಯ್ಲೆ "ಫಾದರ್ ಬನ್ನೂನ್, 3 

“ಆತಾಂ ಪರತ್: ಸುರು ಕರ್ನಾಕಾ” ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. a 

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸುರು ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ om ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್ ಕಾಂಯ್ 
ಕಳಿತ್ ನಾಶ್ಲ್ಲೆಬರಿ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್? ್ಲ 

"ಪುರೊ, ರಾವಯ್” “Se, ಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಠಿಣಾಯೆನ್, “ತುಕಾ 
ಇಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹ ಣ್ ಹಾಂವ್: ಚಿಂತಿನಾಂ.” 

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೂ ನಜೊವೆ?” ಆಪ್ಲೆ ಓಂಠ್ 

ಗುಟ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಚೆಡ್ವಾನ್. 

“ವ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಸಬ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ” ತಾಕಿದ್ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುಟಿ. 

“ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ಉಲಯ್ತಾ, ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ನ್ಹಯ್.” ಹಣ 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ ಸ್ಕೂ. “so. ಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ: ಸ 
ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” 

“ತುಜಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಉಗ್ನಾಸ್ ಕರ್” Bo. ಸಾರೀ ಫಾದರ್ ನ 

ಚೆಡ್ಜಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ ಅಪ್ಲಾ,' ಸ : Soteh 

ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಸುಸ್ಕಾರೆಂ ತೆಂ ಆನ್ಲಿಉಪ್ರಾಂತ್' ವಮ್ಹ ಣಾಲೆಂ: ಕೆ ನಿಷ್ಟುರ ಕ 
ತುವ!” be "a 

ಫ್ ಬನ್ನುನ್ ಚೆಡ್ಡಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಚಾಯ್ಲಿ. ತಾಚಂ' ಉತ್ಪಾ 

;॥ ಅ ಕ 2 
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= sa = ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. “ಹಾಂವ್ ಕಸೊ ನಿಷ್ಟು ರ್ ಧಿಸ್ಸೊಂ ತುಕಾ?” 
ಕ್ ರಕ್ ದನ್ನ ತೊ. “ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊರ್ ಜಾವ್ನ್ 

& ತುಮಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾತ್...... ಹಾಂವ್ Be 
PA, ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ರಾತ್ ತುಂದಿ | ದ BD, ಸುಸ್ಕಾಕ್ಲೆಂ. | 
|. “ನಾ. ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತಿನಾ.” ದರ್ಪಡ್ಕಾನ್ ಜಾಪ್" ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್. . '-. 

“ವ್ಹಯ್, ತುಮಿ ಚಿಂತ್ರಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ತುಮಿ ತಶೆಂ ಚಿಂತಿ 

“BOON. ವ್ಹಯ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್. ವಾಯ್ಸ್, ಸ್ತ್ರೀ, ಹಠಿಂವೆ ಅನಿ ನಿತಳ್ 
BOON, ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಜಾಲ್ಕಾಂ... ಹಾಂವ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಯಾಂ... 
ಹಾಂವ್ , ಕಸಲ್ಕಾಕ್ಯೂ Ween’, ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳ್ವಾತ್ 

ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ತುಮ್ಚಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್... Doss, ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳ್ವೆಂ 
ವಾಜ್ಚಿ... ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾನಾ...... 

೫ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಕಾರಾಚಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್ಲಿ. ಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ. 
ತೆ “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕಾಂಟೂಳಾನಾಂ... ಸ್ಕೂ... ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ನಿತಳ್,  ಸ್ವಾದಿಕ್ 
EN ಬರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾಯ್ ... ವ್ಹಯ್, ಬರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾಯ್...” 
'ಮ್ಹುಣಾಲೊ ತೊ ತಾಕಾ ಭುಜವ್ನ್, 

FAT ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ವಯ್ಲೆ ಹಾತ್ ಕಾಡ್ಜೆ. ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ಭರ್ತ ಲ್ಯಾ 
ದುಖಾಂ ವೆಂ oa, ಕೆಂ ಹಾಸ್ತೆಂ ತೆಂ. ly 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯಾ ಫಾದರ್...... ” `ಪರಾತ್ಹೆಂ ' ತಾಣೆಂ. 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 520° ಪರತ್' 'ಚಾಲು "ಕೆಲೆಂ. “ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ 

ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ. ಚಿಂತುಂಕ್ ಸುರು ಕರಿನಾಕಾ ಹಾಂ...... ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಚೂಕ್ ಸಮ್ಮಲಾಂಯ್...... " ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತೊ. it 

"ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್... ಆತ್ತಾಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ನೀಜ್ ನ್ಹಯ್ವೆ?” 
“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖರೆಂ, 'ಪುಣ್ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಬರಿ 

ನ್ಹಯ್,” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. “ಸ್ಕೂ ತುಂವೆಂ 
ತುಂ ಬೂದ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಮ ಣ್ ನಟನ್ 8.0 ನಾಕಾ. ಬರೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ ಆಸಾಯ್ 
ತುಂ--ತುಕಾ ಬರೊ ಒಳ್ಳೇ ತಾಂ ಹಾಂವ್- ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲಿಂ ಜಾ D0 ತುಕಾ 
ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಬರಿ ಘುಂದ್ಧಾ ವ್ನ್ ಫೆತಾಯ್ ತುಂ.” 

“ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಫಾದರ್ ತುಮಿ!” ಹಳೂ ತಾಳ್ಕಾ ನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ಸ್ಯೂ. 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಳ್ಹ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಉಸ್ಮಡ್ವಾ ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ 
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`-ದೊಡುನ್ as ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಕಾ ತ್ aan? ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 

ee = ತೊ. 

ಮ್ಹಳೆಂ ame ರಾಯ | ee 
೫. “ಪುಣ್ ತುಮಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.” 2 ವಾಡಾ 
ಅನಿ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ eee oe 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆನಾಕಾ ತುಂ.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ ತಾಕಿದ್. 
“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೈ ವಿಷ್ಯಾ ೦ತ್ "ಂತ್ತಾನಾ., ಪರತ್ ಸು 

ತಾಣೆಂ ಹ ॥ 
+ ನೂ ~ £ ~ = rf DO. ಜೈ ವಿಷ್ಯಾಂತ ಚಿಂತಿನಾಕಾ ತುಂ “ಆನಿ; ಚಿಂತ್ರಾ ಯ್ a. . 

ಸಮರ್ಪಿತ್ ಯಾಜಕ್ wae = ಮಾತ್ರ್... es ನತ್ಯ 

“ಪುಣ್ ' ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾಯೊ ಮೊಗಾ ತಹ ಂತ್ "ಉಲಯ್ತಾತ್? 
ಸವಾಲ್. ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ Ret 

"ತೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಬೋರ್ಗ ಸ್ಪ ್ವಯ್ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್, ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚೆ, ಕ 
ತ ಗು ತ 

ಹೀಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ನ್ಹಯ್ವೆ] ತ 
“ನಾ: ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾ. ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕಾ ರಿಚೊ ಶಿವಾಯ್... 

ಸ್ಕೂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಕಸಲಿಗಿ ಆಲೋಜಿ ನನ 
ಮತಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪರ್ಜ do. “ಮ್ಹಾಕಾಯೂ ಏಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ 
ಆಂಕ್ಟಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆಖುಂಕ್ ನಜೊ" ತುಮಿ?” 

“ನಾ, ತಶೆಂ. ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.” ಖಡ್ಸ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುನ್ 

"ಹೂ ತಶೆಂ ತರ್!" ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ .ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ “ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ 
ಕರುಂ ಆತಾಂ?" .. 

"ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 4 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 'ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆ 0 SY Ave, ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ 3 
“ಪಯ್ಸ್, ಬಾಗ್ಲಾಕ್ 'ತೆಕೊನ್ ಬಸ್ಸೆಂ.. ತಾಚಾ ಪೊಲ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ 
ದೆಂವ್ಹಾಲಿಂ` ಅನಿ ಅಪ್ಪಾ oe ಖೊಮ್ನಾ! ಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ತಿಂ ಪುಸ್ತಾಲೆಂ tao, pane 
ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಗೀ ದಿಲೆಂನಾ. | 1 

y ತ 
ಥೊಡ್ಯಾ ವಳಾನ್ ಖಾಲ್ಮೈಪಣಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ: eee ಕಿತೆಂ 

ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪಾ?" ೪ Savas 
“ಹಾಂವ್ ಹೊ-ಸಾನಾ ar ಚಿಂತ್ತಾಂ.” ತಾಣೆಂ' ಚಾಪ್ ದಿಲಿ 
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“ತಾಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಂಠಿನಾಕಾತ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪಾ.” 

a “ತಾಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾ ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಿಜಯಿಚ್. ತೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿತ್ಲೊ 

* ಗಸ್ "ನ್ಹಯ್ 39, ಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್. ತಾಚಿಂ 

ಕರ್ತುಂದಾಂ ಆಸಾತ್ ತರ್ಯೂ ತೊ. . ತುಂ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲ್ಲಾ ಜ್ . ತಾಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ 

ತುಕಾ ಕಶೆಂ. ಸಮ್ಹಾಂವ್ ಹಾಂವ್?” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು Bd, ಣ್ಹಾಲೊ. 

ಸ್ಕೂ ಲಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲೊ. “ತೊ. ಬರೊ ಮನಿಸ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ABI OG, ತುಮಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ 
ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್...... ತೆಂ ತುಮ್ಹ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ...” 

ಉಲಯ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಪರತ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ರಡೊಂಕ್ ತೆಂ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ರಾಲೊಂ ಜ್ರ ಳ್ಯಾರ್, ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

ತಾಳ್ನಾ 305° ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ಳಾ ರ್. 

“ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ.” ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲ್ಲೆಬರಿ 

ಉಲಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂ. 

“ತುಮಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ 
ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಬರೊ ಮನಿಸ್: ಗೆ ವಾಟೆಕ್ ದೆಂವಾತ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತೊ 

ವಾಯ್ಸ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ 

ಬರೆಪಣ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ ಸ್” ವಯ್ರ್ NS Sow. ಹೊ-ಸೂನಾ ಧಂಯ್ 

ಅತಾಂ ಘಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತ್ಕಾ ದೆಕುನ್...... ” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು 

ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲಯ್ತಾ ಲೊ. 
ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ತಸೊಚ್ ಒಗೊ ರಾವ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಸ್ಕೂನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ: 
“ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್...... ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ತುಮಿ?” 

| “ತುಂವೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಸ ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ...” 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. i 
14 ; 



ಸ್ಕೂನ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಕಕ್ರಾಟ್ಶಿ. ದಿಲಿ “ನಾ...... ನಾ 

“ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಚೀಂತ್ AW, ಣಾಲೊ 

ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆನಿ ಬರಿ ಸಿ ಸ್ರ ಜಾ 

ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ದೊಳ್ಳಾ ಂನಿ, ತ್ಯಾ ನ ತೊಂಡಾನ್ ಪರಾಂಚರ್ | 

ಘಾಲುಂಕ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್, ಆಸಾ... 2 es 

“ಮ್ಹಜಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ Sour ಜಾಲ್ಯಾರ ರ್ 

ರಾವ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಹ ಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುವ ) 

ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ಯೂ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹ Sos 

ತೊಂಡಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಭ್. ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.. | 

ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಕಾಜಾರಾ ಪ್ರಾಸ್ ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ..... Ra ' ಸೂ ಆಪ್ಲಿ 

ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ವಾಲೆಂ. ಅ 

“ಪಾಪ್  ಭುರ್ಗೆಂ...... ”  ಆಪ್ಲಾಯಿತ್ಲ್ಯ್ಯಾಕ್ಚ್ ಘುಣ್ಣುಣ್ಣೊ ಫಾದರ್ 

ಕಾರ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ಯೊ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ ತಾಕಾ. 

ಕಾರ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ. ತರ್ ತಾಕಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ರೊ. ತಾಚ್ಯೆ 

ದಯಾಳಾಯೆಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಯೆತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ. 

“ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ಪಾಸ್” ಉಲಯ್ತಾಲೊ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲಾ ನ್್ 

“ಮಾಗ್ಯ್ಯಾ ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ಪಾ ಸಾನ್ ಮಾಶ್ರ್...... iN 

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಜಾಜ್ ತುಮಿ?” ಸ್ಕೂನ್ ಗೊಮ್ಬಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ಲಿ. 

“ಹಾಂವ್ “Ry WOT] ,5° es" ಉಲಯ್ತಾ 8.00.” “ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್. 

ಸ್ಕೂ ಬಸ್ಲ್ಲೆಕಡೆ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಹಾತ್ ವೊಳಾಯ್ತಾ ಲಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಸಸ ರ್ 

ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂಗಿ ಫಾದರ್ ?” ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ or. 

EE ಸಿಸ್ಟರ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ರಾವೈತ್. ಅನಾಥ್ 

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಫೆವೈತ್; ತಾಂಕಾಂ ತುಮ್ಚಿ AWW, ಶಿಕವೈತ್. ತಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ 

ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್, ತರ್ಯೂ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತೈತ್ 

ನ್ಹಯ್ವೇ?” 
“ನಾ, ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ, ತಶೆಂ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ಯೂ ನಜೊ. ತಸಲ್ಕಾ 

ಇರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂವೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ದೆವಾಕ್ 

ಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್, ಮನ್ಶಾಕ್" ಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ 

ಯಾಜಕಾ ಲಾಗಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?' ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಡಕ್ 

ಉಲಯ್ತಾಲೊ. | 
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ನಾ” 59, ಣಾಲೊ ಜೆ ಬನ್ನು, | “ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಸಾಲಿ 

4 ಫಾದರ್ “ಬನ್ನುಚೆ ನಿಮಾಣೆ ಚಾರ್ ಸಬ್ಜ್ ಇತ್ಲೆ ಜಡಾಯೆಚೆ ಆಸ we ಕಿ, 

ಸ್ಕೂಕ್ ತ್ಕಾ AL, ಚೊ 'ಅರ್ಥ್ ಎಕಾಚ್ಚಾ ಣೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುಕ್ ತಾಚೊ ಜೋಗ? ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ 
E ಮಲ್ಲಾ ತ್ಕಾ ಉದ್ದೇಖಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಕಾ ಮೊಗಾಕ್ ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ 
ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ . ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತರ್ಯಿ 
'ಶರಣಾಗತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮರ್ಪಣಾ ಥಂಯ್ 
BOW ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ಕೂಲಾಗಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ 
ಸಮ್ಮನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಜೆಂ ಸಂಯ್ಭ್, ತರ್ಯೂ ಸ್ಕೂಕ್ ತೆಂ ಅರ್ಥ್ 
ಜಾಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಸಲ್ವಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್. ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ಯೊ, ಆನ್ಯೇಕ್ 
ಸವಾಲ್ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ: 

“ತುಮಿ ಯಾಜಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೊ: ಮೋಗ' :ಕರ್ರೆ 
ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾತ್ವೆ ಫಾದರ್?” 

_ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ಕೂ 
ತಾಚ್ಯೆ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. 

“ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ತರ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ತರ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ಬದಲ್ಹೊಂನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಶೆವಟಿಂ. “ಹಾಂವ್ 

Bw, ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ರಾಂಗಿ ತೆಂಚ್ ಕೆದಾಳಾಯೂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಲೊಂ.” 

ಸ್ಕೂನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ Ford, ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಲೈ ಕಾಣಿಕೆಬರಿ ಫೆತ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ 
ಆಶೆಲ್ಲಿ ತಸಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಾಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತಿ--ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ಸಮರ್ಪುಂಚಿ ತಸಲಿ 
ಪುಣ್ ನಿಜಾಕ್ಯೂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಣಿಕ್ ತಿ, ಹೆರ್ sors, Ode ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ 

ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ತಸಲಿ. 
ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಅಪ್ಲೈ ಕುಡಿಂತ್ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯ್ಮಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಗಿ 

ಏಕ್ ನವೆಂ "ಚೇತನ್ ಉಬ್ಬಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಪಾಡ್ ಬನ್ನುಕ್. 
ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಲ ಣಾ "ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ ತಾಕಾ, ತಾಚೆ ತೆ 
ತೊಡ್ಬೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ತೆಚ್ ತರ್ಯೂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ 
ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂಗ್ ಆನ್ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊಂಡ್ 
ಧುಂಪ್ಲೆಕಡೆ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಕಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಫೆತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚಾ 

p 

a 



ದೊಳ್ಳಾಂತ್ ಏಕ್ ನವಿ let ದೆಬ್ಲಿ ತಾಣೆಂ... ರ್ಧಾರ 

ತಾಚಿ ಒಳೆಕ್ ಧರ್ಲಿ ತಾಣಿಂ RR 
“ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತೆ ವಂತ್ ಜಾಲಾಂ” ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ 

ಪುಣ್ ತಕ್ಸಣ್ಂಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಜಾಲೊ ತೊ. ನಾ, ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ನ 

ಅಪ್ಲ್ಯಾ 'ಮಾಗ್ಣಾ pho ಪರಿಣಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. ae ಸ 
ದಿನಾನಿ ಖಜಾನಾಸ್ಟಾ ೦ ತೊ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೊ. `` ಆಪ್ಟೆ ಿ ಗು 

ರಗ್ತ್-ವರಾಸಾಚೆರ್' ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕುರ್ಪಾ ಮಾಗಳ್ಲಿ ae ಆನಿ ಆತಾಂ 

ದರ್ಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾ San ಯೆಂವ್ಚಾ ಲ್ಲಾರಾಂಬರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ "ಅತ್ಯಾ i os 

ನವೆಂ ಬಳ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ 'ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ ಸಮ್ಜೊನ್ B30 ತಾಣೆಂ; ಸಾವ ತಾಃ ್ ಯ್ಯೂ 
ಆಶಾ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ me, ಸಿಟಿರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಾ ಫಸ ಸು ್ಯೂ 

ಲಾನಾಕ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಪಳಿಸಿದ್ದ್ ಸಕ್ತಾಲೊ a5 vin 

ವ್ಹಯ್, ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ಆತಾಂ Woes ಸಿಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಥಂಯ್ಸರ ರ್ 

ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ವೊರಾಂ ಪಾಟ್ಲಾ ನ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ಯೂ 
ದೊಗಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಕಾ ಕಷ್ಟಾ ೦ಚಾ ಮಾರ್ಗಾ ವರ್ವಿಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ 

ಪುರಾಸಣ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಥೊಡೊ. ವಿಶೆವ್ ಆನಿ ಖಾಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್. 

ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ONO ಆನಿ ಥಂಯ್ಸ ರ್ಯೂ 

ಸ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆ owe ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ಸ 

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಸ್” = ಣಾಲೊ ಫಾದರ್ a 

ಸ್ಕೂಕ್ ತ ದೀವ್ನ್. ಅಪ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಫೆವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಯ್ಸ್, mod ಮನಿಸ್ 
ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾಕ್ ಗೆಲೊ ತೊ, ಥಂಯ್ಸರ್ ತೊ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ 
ಕಾಡುನ್ ಜೆವ್ಹಾಕ್ ಬನಾನಾ ದಾದ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆ ತರ್ಯೂ 

SLES OD ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ದೆ ನಾಂತ್. ತಾಣೆಂಯೂ ತಾಂಕಾಂ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ 

ನಾ, ಆನಿ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಯೂ ನಾ ತೊ. 

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ಮೆಜಾರ್ WA Od, ಸ್ಕೂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅನುಭವ್ ' 
ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಕೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ | a 

“ತುಂ ತ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಸಯ್ತಾನಾಚಿ ಭಾಯ್. ಮೂ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ. 
“ನಾ, ತೊ ಯಾಜಕ್.” ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂನ್. 
ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾ So, 'ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ 

ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ae. ಪ್ರಣ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಕಾ ರ್ಯೂ 

ತ್ಕೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಆಡ್ ದವು ನ್. 
ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ. 

“ತುಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್...... ಸೊಭಿತ್. ಆಸಾಯ್ ......” 

Va 



ಮಾಗ್ಲೊ. '"ಹಾಂಡಂ.” 
 ಸ್ಕ್ಯೂನ್ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಹ ಫಟ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲಿ. 

ಸ್ತ್ರೀಯೊ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ 
ಜೆವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾರಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ Avo, ಲಾನ್ woes, ಸಿಟಿರ್ 

'ತ್ಕೊ ಸ್ನ 
3 KF 

ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂನಾ. 

ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಂಗ್ ಆನ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಸ್ಕೂಕ್ 

ಆಸೆ 53000 ವ್ಹ ಡಿಲ್ಲಿ ) 28, ತಾಬೆಂತ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ಡಡ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ ಸೂ ನ್. 

ಆಪುಣ್" ಆಪ್ಲೆ, ಹಳ್ಳಿ ಂತ್ಲ್ಯ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ದುಷ್ಟ್ Aas 1,08 

ಆಪ್ಣಾಜೆರ್ ಹಾತ್ ಭಲ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ 

ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರಾ | ದಿಸಾ ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಪಾವಯ್ತ On Bo, ಣ್ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಹಿ PWD ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ಯೂಕ್ 
ಪಾತ್ಮೆಲಿಂ. | 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವೆಗಿಂ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಚ್, ಸ್ಕೂಕ್ “ತಯಾರ್ ಜಾ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 
ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ತಾಣೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ಬೆಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಸ್ಕೂ W's, ಸಿಟಿರ್ 
ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಲಾಯ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ ತೊ ALD, ಥಂಯ್ 

ಕಾಲ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದಯಾಳ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ 
ಖಬರ್ ಫೆತಾಲೊ. 

“ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾವೆ ತುಕಾ? ಮಾರೊಗ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಾಂಜೊ, ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ 
ಕರ್ಚೆಂ, ದುಸ್ರೊ ನಾ ನ್ಹಯ್ವೇ?” ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾ ಹರೈಕಾ 
ಸವಾಲಾಕ್ಯೂ “ನಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಲೆಂ ಸ್ಯೂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಫೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ--ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ 
ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಂಯ್ ದಾಖಂವ್ಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್. . ಸ್ಕೂಕ್ ಹ್ಯಾ 

ದೊನಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಕಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ 
ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ಚ್--ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಲೆಬರಿ ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ. 

ಮಧ್ಯಾನ್ ರಾತ್: ಜಾತಾನಾ ಕಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೊರ್ಕಾ 
ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಕೂ ಆಪ್ಲೆ ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಸವಯೆ Ne 
ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಫರಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. 
ಆಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ--ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. 



“ತುಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾಂತ್. =. 

ದಿಸಾನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

ಚಾ dau ಫೆವ್ನ್ ist ನಯಾ ea ಜಾ ee ; 
“ತುಮ್ಚೊ Bonne ಸ್ತಿ cosmo ಆಪ್ಣಾ ಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ 18 

ತೆಂಯೂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಗಗ ಬನ್ನುಕ್. ಸ್ಯೂಕ್ ಥಂಯ್ 
ಸೊಡುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ "ಹೊಸಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಕಡೆ ಧಾಂವ್ಚೊ ತೊ--ಮೊನಿಣಕೊ | 
ರಾಚೊ ಜೀವ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸ 

Nk 

KK kk ೧ ೫೫% TP 

ಆಪ್ಲಾ ; ರುಕಾಡಾಚಾ WB, ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಷಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ | 
ಪಳೆಲೆಂ ಹೊ ಸಾನಾನ್. “ತುಂ ಆಯೊ > O35 [ಇ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ Do ಣಾಲೊ 
ತೊ. 

“ಹಾಂವೆಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ವೇ?” ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆನಿ ಹೊ-ಸಾನಾಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಾ 2, AW ಲಾರ್ ' 
ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಲೆಂ wn ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ¢ 

“ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ.” ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. “ತರ್ fe 
ತುಮಿ ದೊಗ್ ಯೂ ವಿದೇಶೀ” ನುಶಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳಯಿಲ್ಲಾ ; ದೋನ್ ಹಾತಾಂಬರಿ ' 
ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಷಯ್ಸ್ ರಾವಾನಾಂತ್,” 

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಾಕಾ ಹೊನ್ನಿ ಇತೊರಾಚಿಚ್ ಖಂತ್ ಜಾತಾಲಿ” ಮ ಹಾಲಿ” 
ಫಾದರ್ 'ಬನ್ನು. “ಪುಣ್, ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್ ಹಾಂಗಾ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ TOD 
ಹಾಂವ್ ಪಾಟೆಂ ಯೆತೊಂ...... 4. he 

“ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್?” ಸವಾಲ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಿಂ. ಕ re 
“ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್!” . ಫಾದರ್ ಬನ್ನಾಚಿ ಜಾಪ್. , 

-ಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಓಂಠ್ ಗುಟ್ಟೆ ಕೆಲೆ. “ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ 
ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ರಾಯ್ ತುಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

“ತುಂ ಪಾತ್ಯೆ, ನಾ ತರ್ ಸೊಡ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ಸತ್ಚ್.. 
ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ 4 

“ಖಂಚೊ ಮನಿಸ್ ತರ್ಯೂ ತುಂವೆಂ ನಟನ್. ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ 
ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ ಪರ್ತುನ್, 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಉಲಯ್ಲೊನಾ. ತೊ ಇಂಜೆಕ್ಸನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸುವಿ ತಯಾರ್ 

py 
4 
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ರೋ ತಾಚಿ: ಹಾತ್ ಆತಾಂ ) ಸುಢಾಳ್ ಆನಿ ತಜ್ಞಾಬರಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ರಾಲೆ 

| ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯಿಲ್ಲೊ. 

“ಕಿತೆಂ ತುಂ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು? ದಾಕ್ತೆರ್ 
pF ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಂವೆಂ! ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ 
ತಕ್ಲಿ ಜಾಯ್, ಕಳ್ಳ ಮೂ? "ಸಣ್ ತುಕಾ ತಕ್ಲಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್ 

'ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ--ದೆವಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ "ತುಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತಾ!” =, ಳ್ಸೆಂ 
ತಾಣೆಂ ಕ 

ತ್ಕಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಒಗೊಚ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ ತರ್ಯೂ, ಆಪ್ಣಾಕ್ 

ವೇಳ್ ಆಸು ಜನಾ ಲಾಗ್ಮಿಲೈ GA | ತ್ರೆಂತ್ ಸ್ವಯಂಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರುನ್, moon, 

ದಾಕ್ತಿರಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಕನಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ aie ಸೂಚನಾಂ ಫೆವ್ನ್, 

ಶುಶ್ರೂಷಾ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಚಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಥೊಡಿ ವಣಹೆತ್. ಜೊಡುನ್ ಫೆತ್ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. 

"ಆತಾಂ ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಬಾವ್ಕ್ಯಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಟನಾಚಿ ಸುವಿ ತೊಪ್ತಾನಾ, ಆದ್ದೆಂ 
ಚಿಂತುನ್ ಮತಿಂತ್ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. 

“ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಜಾತಾಂ ಮ್ಲ ಲ ಸಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಮೂ?" ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಸುವಿ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಬಾವ್ಭ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 

ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿ. “ತುಂ ಬರೊ ಜಾತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಧೆಯ್, ದೀಂವ್ ? 
ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಬರೊ ಜಾತಲೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

* DiS, Soho ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಪರತ್ WAL, ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನು, ̀  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮಣಿ ಗಳವ್ನ್ 
ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಜೆಕ್ಟನಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ 
ಮೆಳೊಂಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ಒಕ್ತಾಚೆರ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಪಾತ್ಕೆಣಿ ಆಸೊಂದಿ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ತಾಕಾ 

ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶೆವ್ 
ಫೆಂವ್ಚೆಬರಿ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಹುಳ್ಳುಳ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್- 
ಪಾಂಯ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾಲೊ. ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಆನಿ ದುರ್ಸೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ 
ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ: “ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಭ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. 
ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಒಕತ್ ಹೆಂ.” 

“ತುಕಾ ಉಜೊ ನಾಸೊಸ್ಸಿಕಾಯೆಚೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 
ತಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ' ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ 

ಆದ್ಲ್ಯಾ - ಎಕ್ಸಾ ~ pase ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. - ೈದ್ಯಕೀಯ್ ತರ್ಬೆತಿ 

4 ಜೊಡುಂಕ್" ಮನ್. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ Coy ಯಾಜಕ್ "ಜಾಲ್ಲೆ AG, oe ತ್ಯಾ WYO 

ಎ? 



ತುವಾಲೊ pease, os ಸಾನಾಜೆಂ ತೊಂಡ್: ಆನಿ ಹಾತ್ 

“ಮ್ಹಾಕಾ: ತುಂ ದ್ವೇಷಿತಾಯ್ ತರ್ಯೂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ 

ತುಂ?” ಘುಣ್ಣುಣ್ಣೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಲ್ನಾರ್ : 

ಬನ್ನುಕ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್ತೊನಾ ತೊ. ಪುಣ್ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ * ಇತಿ 
ಜಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಸುಶೆಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ಕಿ, ತೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಇಕಿ ತಾಚಾನ್. : ಬ 

`“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ದ್ವೇಷಿನಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ 
ಚಾಲು ದವರುನ್, “ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾಬರಿ ಮೋಗ್ ಕರಾ 2,0." iv 4 4 

40 

ಹೊ-ಸಾನಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಕೊಡೈೆಲೆಂ.. “ಮೋಗ್, ಮೋಗ್ ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸ್ತಾಂ 
ವಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಮೊಗಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್......” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ತಿ 

“ತುಂ ದೆವಾಕ್ ಆನಿಕ್ಯೂ. ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್......” ಮ್ಹಣಾಲೊ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹೊ-ಸಾನಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ "ಪರತ್ ಥಂಡ್ ತುವಾಲ್ಯಾನ್ ಪುಸುನ್... ' 
"ತದಾಳಾ ತುಕಾ ಭಾವಾಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸ ಮ್ಹಾತಲೆಂ, ಭಾವಾ" 
ಸಾರ್ಕೊ ಮೋಗ್" BOT] OS ದ್ವೇಷ್ ದವರುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 
ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೋಗ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾ......” 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ,” ಕಡಕ್ಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್- ' 
ಚಿತ್ತಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ದೇಶಾ pF ಮ್ಹಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕರುಂಕ್ 
ಆಸಾ. 

a ತುವಾಲೊ ಕೊಪಾಂತ್ ಪಿಳ್ತಾನಾ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸವಾಲ್ ' 
ಕೆಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್: ಚ ತ 

“ದೇಶ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ತಿ ಏಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಕಿ 
ತಾಕಾ ಕಾಳಿಜ್ ನಾ, ತಾಕಾ ಜೀವ್ ನಾ--ದೇಶಾಂತ್. ಕಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್ಗಿ 
ತಸಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಏಕ್ ದೇಶ್. ಜಾಲೆಂ, ತುಕಾ ದೆವಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ 
ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜಾ ಆವಯ್- ಬಾಪಾಯ್ಕೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. ತುಂ ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ತಾನಾ | 
TR ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ae, ಳ್ಫೈ ರ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ ಆನಿ..... ಕ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲಿಂ ಹೊ-ಸಾನಾನ್; 
“330, ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ? ಮ್ಹಾಕಾ ಧುಳಿಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ' ತಿಂ!” ಖೆಂವ್ಚೊನ್ 
ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಪ್ಲೈ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ 
ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ ಹಿಂವ್ಸಾ 0820. "ತಾಣೆಂ. ವ್ಹಯ್, ತಾಚಾ ಭುರ್ಗೆಪಣಾಚೊ 
ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ” -ತಾಕಾ ತಿಂ om, ರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ; ಆಪುಣ್ 
ರಡೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊಂ-ಹೊ ಸ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ. 

pS “4 



(15) 

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೊನ್ಸಿಳಕೂರ್ ದೊಗಾಂ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್ 
ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ದಾಖವ್ನ್, “ಹಿಂ ತುಜಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ 

ತಾಂಕಾಂ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಲ ಳ್ಸಿಂ 

ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತಶಿಂಚ್ ಉರ್ಲ್ಲಿಂ...... 

“ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್; ಉಪ್ಪಾಶಿಂ 
ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ರಾನಾ ತುಂ ತಾಂಕಾಂ ಚುಕ್ಲೊಯ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ಪುಣ್ 

ದೆವಾಚ್ಕೆ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಬಾಪಾಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ 
ಮೊನ್ಸಿಇಒಟೂರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ಯೂ ಪಾಟಿಂ 
BOOS Ox chess 5 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಒಗೊಚ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್- 

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಸೊ ಸೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಪಡೊನ್ 

ವಚೊಂಕ್' ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ ಅಪುಣ್ ಚುಕ್ಲ್ಲೊಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ಅಪುಣ್ 

ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ AGW ono ತಾಣಿಂ? ತಿಂ ಉಪ್ವಾಶಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ ತರ್ 

ಉಪ್ಪಾಶಿಂ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ GH, ಭುರ್ಗ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂನಾ ತಾಣಿಂ? 

ನಾ, ತತ್ತ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿಂನಾಂತ್. 

ಮಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಉಪ್ಪಾಶಿಂ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ 

ಸೊಡ್ನ್ ಚಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ “ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೂ 

ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ BG, ವರ್ವಿಂ ಖಾಂವ್ಚಂ ತೊಂಡ್ ಏಕ್ ಉಣೆಂ 

ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಉಣಿ ಜಾತಾಲಿ. ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಬರೆ 

ಪಣಾಂತ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಮೆಣಿ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಬ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ 

ವಾ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್ಗ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ವ 5 ಸ್ಟಾರ್ಥಾನ್ ಆನಿ 

ಸರ್ಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ HAMS ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ "ಜಾಲ್ಲೆ 

“ಆನಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾ,” ಪರತ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆಪ್ಲೆಂ 
ಸಕ್ಕಡ್ ಧಯ್ರ್ ಎಕ್ಬಾವ್ನ್, “ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಮೋಗ್, ತುಂವೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಜಾರ್ 
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ಜಾಂವ್ಕ್ GA, , ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜಾಟ್ ಖ್ಯ ತುಕಾ 

ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕ್ತ ಲೊಯ್ ಆನಿ ತಿಂ. ತುಜೊ ಮೋಗ್ 

ಆತಾಂ ತುಕಾ ಹೊ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಮಾ ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ- 
ಹೈ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ..... ಫಸ ನಿನ್ನು ಮ ಸನ 

ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ' ಜಾತಾಲೆಂ. ಫಾದರ್ 

ಮುಖಾರ್ ಭೀ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂನಾ, ಆಪ್ಣಾ eee ಜ್ಯಾರಿ ಕ ವ 

ಕಪಾಲ್ wre ತಾಣೆಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಅರಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೊ-ಸಾನ ಚೆ 

ದೊಳೆ ಅರ್ದೆ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. EE 

“ಹಾಂವ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾರ 

ಬನ್ನು" ಹೊ-ಸಾನಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್. "ತುಂ ಆತಾಂ ನಿದೆ ಆನಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 
ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಸಾಂಗ'ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚೀಂತ್ Se? ಇಷ್ಟ್. ತ್ಕ 

ಮ್ಹಜಾ ಭಾವಾ.” ts. 

ಹೊ-ಸಾನಾ WOT, ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಕುಡಾಂತ್ 

ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೊ. | 
kk ೫೫ kak ಬ ಗೂ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ 

ಮೊನ್ಸಿ ಭಿ ಎಕ್ಸು ರೊ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆದಿಂ, 

ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲೊಬಾಚಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ oon, os ಲಿಷವ್ನ್ ದವರ್ನಲಿ ಬ್ರವಿಯಾರ್ 
ವಾಚುನ್ ಚೆಸ್ತಾನಾ AD, ಲಾನ್. ಲೋವ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ 

ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ DO ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತೈ ದಾಲಿಯೆಂತ್ ದೋನ್ 'ಕೊಪಾಂ--ಮಾಸಾಚಾ 

ಆನಿ ರಾಂದ ಶೈಯೆಚಾ AAD, 20. ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾಕ್ ವಂದನ್ ಕರುನ್ ತಿಂ ಕೊಪಾಂ 
ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. 

ಇ ಗ 
a ಬರೆಂ ಖಾಣ್ OO], ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಮೊದ್ಸಿ ಇಕೂರ್ 

ಕೆದಾಳಾಯೊ' ಪಾಟಿಂ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಜಯ್ಲಾ ತ್ಲೆ On, ಆನಿ ಕರಂದಾಯೆ : 

ವರ್ವಿಂ ತೊ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾಂವ್ಹಾಂ 'ಜಿರ್ಲ್ಲೊ ತರ್ಯೂ ತಾಚಿ ರೂಚ್ 
ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಜಯ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಪೆಜ್- ನೀಸ್ ಆನಿ ಹುನ್ ಉದಕ್ 

ಪಿಯೆವ್ನ್ ತೊ ಆತಾಂ ಬರ್ಯಾ ರುಚಿಕ್ “'ಬಾಣಾಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ. ; 

“ಬರ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಾಕ್ರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಯಾಜಕೀ ತಾಳ್ಯಾನ್, ಸ್ಕೂ 

ಲಾನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ Zot “ಅಮ್ಮಿ. ಸಾಯ್ಬಿಣ್ 'ಮಾಯ್ ತುಕಾ ಸಾರಿಬಾಳುಂದಿ 

=) a - ಟ್ rE ae 
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ee oes ಹಾಡ್ಲಾ ನ್ಹಂಯ್ ತುಂವೆಂ? ಹಾಂ: ಹಾಂ ರಾವ್, FRONT, 

 ಹಾಂವ್ಂಜ್ ಪರ್ಮಳ ಸ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂ ವ್ಹ ಯ್, ಹಾಂವೆಂ ' 
ey MF 

ಬರೆಂ! 'ಜಾಲೆಂ--ಹೆ ತು ಏಕ್ ಕರೆಯೂ ಹ ಹಾಂಗಾ......” 

ತೆ BQ, ಲಾನ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್. ಹಾಸ್ಲ್ತೆಂ ಮಾತ್ರ) ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾ 

'ದೋನ್ಯೂ ಕೊಪಾಂ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್" ದೋನ್ ಜೊಶಿಯೊ.. ಕುಲೆರಾಂ = 

ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ 'ಕೊಪಾಂಯೂ ದವರ್ಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. 

ವ “ಹಾಂವ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾನಾಂ” ಮ್ಲ ಹಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ 
ಇತರ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್. "ಹುನ್ ಹುನ್ 

RAO ನಿವಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಡೆ ಪೇ?” 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಸೊಚ್. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ 
ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಬೊಶಿಯೆಚೆರ್ಯೂ ಆಬ್ಭಾಯೆಚಿ 

ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ 
ಕಾರಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಖಾರ್ AGO ಸ್ಕೂ. 

“ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಮೆಜಾರ್ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್. 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ “ತುಕಾ?” ಸವಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಇಸೂರಾಚೆಂ. 

"ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ 
ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲುನ್. 

೪. ಆತಾಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾ ಮುಖಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಯ್ಸ್ ಉಬೆಂ 
ಜಾಲ್ಲೆಂ--ಸಬಾರ್ ವರ್ಬಾಂ ಆದಿಂ 'ಮೊನ್ಸಿಇ*ಕೂರಾನ್ ಸ್ತ್ರಿ «ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ 
ಕಾಳಿಜ್ ಮೊರಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪಾಶಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆತಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲಿ. SOOM ಚೆಡ್ವಾ ಥಂಯ್ ಜಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಏಕ್ ದಯಾಳಾಯ್ 
ಭೊಗ್ಗಿ ತಾಕಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ 

ಅತ್ತೊ GAD ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ. 

“ಕಿತೆಂಯೂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ 

ಆಬ್ಲೊಲುಸಾಂವ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ; “ಇತ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ 
ತುಕಾ ಆಜ್ಸೊಲುಸಾಂವ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಜಾಯ್ನ್.” 

“ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಸಂಗ್ರಿಕ್ ತುಮಿ ಆಬ್ಲೊಲುಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ 
ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ಫಾದರ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. 

“ತುಂ ಖರಿಚ್ ದೂಖ್ ಧರ್ಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಭೊಗ್ಗಾಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. 

ಖಂಡಿತ್.” ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇೂರಾನ್. 

“ಹಾಂವೆಂ ದೂಖ್ GG, ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.” 



ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ ಘುಸ್ಟ a, 

ವಿಚಾರ್ಲೆ ೦ ತಾಣೆಂ. 

“ನಾ ಫಾದರ್,” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸೂ ನ್. “so of, ಥಂಯ್ ಸ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕಟೊರ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್: ಸಂಸಾರಿ : ಮನಿ 
ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಎಕ್ಕೆ ಚೀನೀ ಸ್ಥಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಚೀನೀ ಭಾಷೆನ್, erat ಜೆ 
ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ” ದ್ದು ಳ್ಳಾ ಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಹಾತೊ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ತೊ ( 

ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯಾಜಕೀ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ Dor, ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ ಲ್ಯಾ ನ 
ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಗಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪುಸ ನ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. | 

“ತುಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ Pee 
ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ಯೂ ಆಸಾ--ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಮನ್ಶಾನ್ ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ . 
ತಿಂ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್: ಸಂತೊಸಾನ್ ಅಸ್ಕತ್.” ತೀರ್ಪ್ 2 
ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೂರಾನ್. ಜ್ 

ಸ್ಕೂನ್ ಅಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೊರಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ, 
“ಆಂಕ್ವಾರ್. ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂವೇ? 9 
ಸವಾಲ್ ಕಲರ ತಾಣೆಂ” ಆನಿ ಮಾಗಿ |, ಫಿಕಾತ್ ಜಾ Ms 4 
ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ತಿಂ--ಫಘೆವ್ನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆಂ: “ಮ್ಹಜೊ ose, ಸ್ಹ 
ಸೊಮಿಯಾಕ್ ವರ್ಣಿತಾ......... 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್ ಗಬ್ಬು ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಬಂಧ್ ಕರ್ 
ತೊ. "ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಚೆಂ ಧಯಕ್ರ್ ತುಕಾ ve 

“ಪುಣ್ `ಹಾಂವ್  ತಿಚೆಬರಿಚ್ : ಆಸಾಂ SRA ” ಪ್ರತಿಭಟನ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ 
ಸ್ಯೂನ್. bt: 

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್... ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್... ತುಂ, ತುಂ...... ” ಗಾಗೆಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೂರ್, 
“ವ್ಹ ಯ್” ಸವ್ಕಾಸ = ಉಲಯ್ದೆ 0 AR. “ಹಾಂವ್ಯೂ ತಿಚೆಬರಿಚ್ ಗರ್ಭೆಸ್ಟ್ 

ಬಸ್ಲ್ಲಕಡೆಚ್ ಪಾಟಿಂ ಒಣ್ಕಾಲೊ PGF ತಾಚೆಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ 
ಯಾಜಕೀ ಕಾಳಿಜ್" ಆತಾಂ ಫ್ರಮಾರೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ಆಪ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್ 
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ದೊಳೆ ದ್ಯಾ ಬಸ್ಲೊ ಥೊಡೊ 
ವೇಳ್. ತಾಚಿ ತಕ್ಷಿ ಗಿರ್ಗಿರ್ತಾಲಿ. “ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ..... » ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ 
ಕೊಣಾ ವರ್ವಿಂ....:. ದುಸ್ರೊ ಕೊಣ್...... ¥ 

ಅಶೆಂ ತೊ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕುಡಾಂತ್ 
ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ. ' ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೊ ಭಾಗೆವಂತ್ 
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| “i ಬನ್ನು ಘಡ್ಟ ಡ್ಲೊ. Pls: ಮೊನ್ಸಿ ಇರ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 
) ದರ್ವಡೊನ್. 

“ಬರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತುಮಿ, ಬರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಲಾತ್...... 

ತಾ ಚ್: ತಾಳ್ಯಾನ್. ಉಲಯ್ತಾ ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ pict ಗಬ್ಬು. 

 “ಸ್ಕ್ಯೂ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಹಾಂಗಾ?” ಸ್ಕೂಕ್ ಕುಡಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಾರ್ಲಿ 0 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ನ್. 

ps “ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಖಬರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್ aes 

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ.. ?” . ಆತುರಾಯ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ಫಾದರ್ 

| ಬನ್ನುನ್. 

* “ಹಾಂ ಹಾಂ!” ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್, “ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ 

ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾವ್ಚೆ ಣಿ ಸುರು. ಜಾತಾ ನ್ಹಯ್ವೇ es 

ತೆ, ಎದೊಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ಸ್ಕೂ ಲಾಗಿಂ ಚೀನೀ ಭಾಷೆನ್ 
ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. "ತುಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್ ಸ್ಕೂ?” 

"ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. | | | 

"ಕಾಂಯ್ ನಾ ಫಾದರ್: ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ ಆಸಾ--ಆಂಕ್ಟಾರ್ 

ಸಾಯ್ದಿಣಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಬರಿ- ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ 

ರಾಗ್ ಆಯ್ದಾ...,..” 

: ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚೀನಾಕ್ . ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಲೊಕಾ 

ಮಧೆಂ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸ್ಕೂಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಅರ್ಥ್ sere 

ಕಳ್ಳೊ ತಾಕಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚೀಸ್ ಜ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ 265 

aap ಜನ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ 'ಜಾವ್ನ್ ಆ ಸ್ಲ್ಲಿ, 
“ವ್ಹಯ್, “ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್?” ಉದ್ದಾರ್ಲೊ ತೊ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ 

ತುಂ?” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸ್ಕೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಬಿರ್ಮತಿನ್ ಆನಿ ದಯಾಳಾಯೆನ್ 

ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಕಿ, ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಕ್ ಪರತ್ ರಾಗ್ 
ತಕ್ಷೆಕ್ ಚಹ್ಲೊ. 



ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಇತ್ಲೊ ae ಅನಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ 3 
ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೆ, ಮೊನ್ಸೀಇೂರಾಜ್ಯ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ 80 ತಾ 
ಕಳಾನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಸೂ ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ HOW ನ್ ಹ್ಯಾ Ban TD 
ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ. ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ್ ಜ್ಯಾಕ್ ೩ ಯೆತಾ 
ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್ಸೆಂ “So. ಹ 

ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾಂತ್ ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ geno 
ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾ ಜಂ. a 
sree ತಾಕಾ ಉಗ್ಮೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮಾತ್ ಧಯ್ರ್) ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಯಾಜಕಾಂಕ್ 
ಜಯ್ಲಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಲೊ ಗಜಾಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಗೇಟಿಗಾರಾನ್ 
ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ- ns ಬಚಾವ್ eden ಈ ಬನ್ನು ತುಂಗ ಆ 
ವಿಸ ಇಂವಾಕ್ ಭಾಯ್) ಸರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕ ಡ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ. ಫಾದರ್ ' 
ಬನ್ನುನ್ ಹ್ ಜು ಕರ್ಚೆಂ? ನಾ, ಹೊ- pees 'ಮೊರಾಜಯ್... 
ತೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ--ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್: ಕರಿ 
ನಾಶೆಂ ಕಶೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರುನ್. ಪುಣ್. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚೊ | 
ಸ್ವಭಾವ್ ಇತ್ಲೊ ದಯಾಳ್ ಕಿ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ 
ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಮಾ ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ದ og, 0 ತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ 
ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ” ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತಾಚೆರ್ ಘಾಲುನ್ ಸನಾ ಮೊರಾಶೆಂ 
ಕರೈತ್ ಮ್ಲ 2,72, ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ | 
ಕಾರಾರ್ ಲಿಪೊ I” ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ, $s 

ಪುಣ್ ಸ್ಕೂಕ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು 
ಸಾಂಗಾತಾ Fors ತೆಂ ಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಇತ್ಲೊ ಬಳಾಧಿಕ್ : 
ಜಾಲೊ ಕಿ, ಹೊ-ಸಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ಲೊ ದ್ವೇಷ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ "ಮಾಯಾಗ್ 3 
ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತ್ಕಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ತಾಳ್ಲ್ಲೆಂ 
ತಾಣೆಂ. ಸವ್ಯಾಸ್, ಭೋವ್ ಸವ್ಯಾಸ ನ ಯಾಜಕ್ ಬನ್ನು. ಥಂಯ್ ದಾದ್ಲೊ 
ಬನ್ನು ಲಿಪೊನ್” ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾ ಹರ gp ತರ್ಯೂ ಅಪ್ಲಾ , ಸಾಧನಾಂತ್ 
ತೆಂ ಸಲ್ವಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ದಾದ್ದೆಪ ಸ್ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್ಯೂ 
ಯಾಜಕ್ಟಣ್. ತಾಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ವಾಲೆಂ, | 

ಹಿ DO ಗಜಾಲ್ ಮಾನುನ್ PIO ಸ್ಕೂನ್, ಅಪುಣ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾಂ 
ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಯ್ಭಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಆತಾಂ 
ಲು 

. 



a ಆತಾಂ ಪರತ್ Ne ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ 
ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ. : ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಿರಸ್ಕೃತ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ಯೂ ತಾಚ್ಯೆ 

ಂಯ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡ್ಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ 'ಮೊಗುಂತ್ ಆತಾಂ ದ್ವೇಷಾಟಿ 
ನಿಕ್ ಧಾರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ತಾಕಾಯೂ 

ಘಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂ ತೆ-ತಾಣೆಂಯೂ ಅಪಾ ಬರಿಚ್ ಕಷ್ಟ ಜಯ್, ತಾಚಾ 

ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿಚೈ ante ತಾಕಾ ಆಷ್ಟಿಜಯ್ 

'ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚೆಬರಿ 
ಖಂಯ್ಚಾ ಯ್ ದಾದ್ಲಾನ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ಅಚಲ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ನಾ. ವ್ಹಯ್, ತೊ ನಟನ್ ಕರ್ತಾಲೊ--ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಾಧೆಂ ಚೀನೀ ಚೆಡುಂ 

ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಚಾ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್, 

ಅಪ್ಲೆ ಕೆಸ್ En ರಂಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ತೊಯೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತೊ 

ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂತುಂ ಬರೆಪಣಾಚಿಂ ಸವಾಲ್ ನಾ, ಫಕತ್ ನಟನ್ ಹೆಂ 

'ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತೆ. ವ್ಹಯ್, ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾಂ, ತಾಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾಂ... 

ಆಪ್ಲೆಂ ದ್ವೇಸುಂಚಾ ಫಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಘಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸುಲಭಾ 

ಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ-ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವಾ ಸಾ ಭಿಯೆತಾಲೊ 

ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರಾಕ್ 

ಜೀವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೂ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆ, ಜಗವ್ಣೆಚೆ 
ಪಯ್ಕೆ ಕಾಡ್ನ್ ಗೇಟಿಗಾರಾ ಮಾರಿಫತ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲಿ 
ತಾಣೆಂ. ವಾಸ್ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, 

ಜಯ್ಲಾಚಾ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಲೊಂಚ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊನ್ಸಿಇ*ಒೂರಾಚಾ 
ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ತಾಚ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ 
ಆತಾಂ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 
ಪುಣ್ ಆನೈಕ್ಕೆ ಘಡಿಯೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ಚ್ ದ್ವೇಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ--ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೆಂ 

ತೆಂ ನೆಣ್ತೆಂ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ತೊಂಡ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಚೊ ಮೋಗ" ಪರತ್ ಧಾಂವೊನ್ 
ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಚಡ್ ದ್ವೇಸುಂಕ್ 
ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆ. ತಾಕಾ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ಘಾಯ್, ಕ್ರೂರ್ ಘಾಯ್ ಕರಿಜಯ್ 

ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ತಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರಿಜಯ್, ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಪ್ಹಾಚೊ 
ಕರ್ನ್ ಘೆಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಠಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ so. ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾನ್ ದುಭಾಂವ್ಚೆಂ 

ತಸಲೆಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊನ್ಸಿಇ*ೊರ್ 
ಹ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಯಾಜಕಾಕ್ ಯಾಜಕ್ಸಣಾ ಥಾವ್ನ್ woods PIG TW? 

ಕ! 
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ಹಟಾ ತಾಜ 203 ಮನಿಸ್ 
ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ ನಾ? . ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ 

ಸ ಜಾಯ್ದಯಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್. ಕರ್ರಲೊ.... oe 

Pot, ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಸೂ ,-ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಒಗೆಂಚ್ ೪ ಬೆಂ ರಾ 
he 

“ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ಸ ಶ್ಯಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾ ರ್ಯೊ” a, 
ಇರ್ ಫಾದರ್ ಬ 2 ದುರ್ಕುಟೊನ್ ಪಳೆವ್... “ಅಂತಸ್ಯ! ಸ್ಯ 

೪9 ರಾವಾ ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೂರ್...... 

ಮಾಡ್ಲಿ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಕಾಂತಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ತಾ ಲಿಂ. ೦ತುಂಕ 

ತುಮ್ಕಾಂ...... * ಗಾಗೆಲೊ ತೊ, “......ಹೆಂ ತುಮಿ ಪಾತೈತಾತ್? ಹಾಂವ್..... 

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪಾತ್ಯೆ on ಹಾಂವ್?” ತೊಂಡಾರ್ ಮಾರ್ಸ್ 
ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇೂರ್ ‘ 

“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಫಾದರ್......” ಉತ್ರಾಂ ಮೆಳಾ 

ಒದ್ದಾಡ್ತಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು... "ಮ್ಹಾಕಾ ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ. 

ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ...... ig #8 

“ತಾಂತುಂ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ?” ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಕಠಿಣಾಯ್ ಎಕ್ಸಾವ್ನ್ ' 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್. “ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾಠ್ ' 
ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚಾ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯೆ ತರ್ಬೆತಿ 
ವೆಳಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೈ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ವ ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ ” | 

ಪ್ಲಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಬದ್ದಾನ ಮ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಆನಿ! 
ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಥಂಯ್ಚ್ oe, ತೆ ತೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಿ ಥಾವ್ನ್ 
ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ...... ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ Boog, ವಾಟ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೊ ತೊ... 
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹೊ- ಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ 
ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ pee ಘಡಿತ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್ಯೂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ 

ಘಡಿತ್, ತಾಂಬ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ Aa ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾರೆಕಾರ್ 
ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ "ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. 
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾನಾ ಪರತ್ ತಿಚ್ ದಗ್ದೊ ಣಿ ಭೊಗ್ಗೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತೊ. 

ಆಪ್ಲೆಂ ಸ ಸಾಂಗಾನಾಸಾ D0 ರಾವ್ಲ್ಲೆಂ SH ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಳಾಲೊ ತೊ. ಆತಾಂ 

ತ್ಕಾ "ಜೆಡ್ಡಾ ಚೊ ತಾಕಾ ween’ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ವ್ಹಯ್ ತರ್, ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಡ್ಫಂ 
ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ರೊನಾ ತೊ? 5 ಸ 



ಎ sha A ಸ್ಯ A 
ಸ್ನ ae ಹಹನ 

ಕಣಣ ಆ 12 ೪ 2ಅಾ೯ ಪಡಾಣಣಂದಣಣಣಹ ಆ 

CAG) 

ತ್ರೈ ಚುಕಿಕ್ ಆಜ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮೆಳ ಭಲಿ ಮೂ ನ್ಸಿ ಬೊರಾನ್ 
ತಾಕಾ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ಲ್ಲೊ ! ಆತಾಂ ಪರತ್ ತಾಕಾ ನಿರ್ಧಾರ್ ಫೆಂವ್ಕ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ--ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ಖಂಚೊ 

ನಿರ್ಧಾರ್ ಫೆತ್ಲ್ಯಾಠ್ಯೂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಯ್ ! 

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಮೋಗ್ . ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್. ಕಿತ್ಲಿಂ ಗೂಂಡ್ ಪಾಳಾಂ 

ರೊಂಬಯಕ್ತಾ !  ಕತೊ ? ಇ 9 a ಟ್ರ ಐ. ತೇಂಪ್ ' ಹಿಂ ಪಾಳಾಂ Who, ತಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ತೊ 
ಕ್ಕ 

ಥಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ತಾ.' ನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ದಾದ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್, ನಜೊ, ದೆವಾಚ್ಕೆ 

ದಯೆನ್, ಜಾಂವ್ಚೊ OND ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

ಕ 

Y ಆತಾಂ ಸ್ಕೂ: ಲಾನಾ ತೆದ್ಕಿಂ ಘುಂಪ್ಲೊ. : ತಾಕಾ ಕಳೊನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚೊ 
7 

ತಾಳೊ ಖರ್ಕಸ್ ಆನಿ ಕಡಕ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ 

ಪ್ದ ರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ ನಾ...... ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ಡಾಕಾಚ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಆತಾಂ 

ಸತ್ ಸಾಂಗಿಜಯ್....,. ಪಕ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಯಾಜ 

6 —- we ಜು! € 3 2 66 S . ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊನ್ನಿಇೂರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಸ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. “ಆನಿಕ್ಯೂ 
> 3 A 59 

ಜನ್ಮೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 
ಈ ದ ಅ 

2 2 $ Om go ಸತ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕೊಡ್ಡು ಉತ್ರಾಂನಿ ಸುಮಾರ್ 

: ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಲ ಗಜಾಲ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಕ್ ' 

ಕಳಿತ್ ಕೆಲಿ ತಾಣೆಂ. 

ತೊ ತಿ ಕಥಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ AW, ಅಪ್ಣಾಯಿತ್ಸ್ಯಾಕ್ಚ್ ಹಳೂ ರಡ್ತಾಲೆಂ. 

ತಾಚೊ. ರಾಗ್ ಆತಾಂ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದ್ವೇಷ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ 
ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೋಗ್ ವಕಾತ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ--ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್. ವ್ಹಯ್, ಮೋಗ್ 

ಎಕ್ಸುರೊ, ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ್ ಮೋಗ್. ಪರತ್ ತೆಂ ಸಲ್ಫಾಲ್ಲೆ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ತಾಚಾ ಆಕ್ರಮಣಾಂಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತೊ ಕೆದಾಳಾಯೊ ಸಲ್ಪನಾ ವ 

ಸತ್ Avo, ಲಾನಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. 



ಪಳೆಲೆ' ತೊಸ ae, ತರ್ಯಿ 'ವಿಧಾರ್ಲೆ. 
* ಪಾತ್ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲೊ. ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. 

“ಪುರೊ, ಅನಿ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ ಮ್ಜಾ a" ಮ್ರ ಣಾಲೊ 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಸಯ್ತಾನಾಚಿಂಚ್ ರೂಪ್ “ಹಾಂವ್ . ಉಲಯ್ತಾ 0. 
ಆಪ್ಲೊ ಅತ್ಮೊ ಬಚಾವ್: ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ : ತಾಣೆಂ 
ಜಾಯ್ದಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್... ತು 
pds) ಸ್ಲೊಚ್. | a ae 

ಮೊನ್ಸಿ ಇಕೂರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ ಸ್ಕೂನ್ ಅಪ್ಲೇ ೦ ರೆ 0 ಎಕಾಚ್ಚಾ ತೆಂ 
ಬಂಧ್' ಕೆಲೆ. ತಾಚಿಂ ದುಖಾಂ ಜಿರ್ಲಿಂ ಆನಿ wah os ಖಾತಿರ್ ಜಿವಾಳ್: ಜಾಲೆಂ 
ತೆಂ... .ಅಪ್ಲೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್; ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತರ್ಯೊ ವ್ವ ಗ 
ನ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಂಟಾಳ್ಚಾ ನಭಂಭಾಟ್ಟಿ BRS 'ಆಪ್ಪಾ ಕ್ಚ್ ಕರುಂಕ್. ತಿ 
ತೆಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. P 

“ಕೊಣೆಂ ಹಾಂಬೆಂ?” scene ಮಾರ್ಲಿ Sig “ಹಾಂವೆಂ ಗ 
ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಎತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಸಾಧ್ಯ್. ನಾ. ` ಹಾಂವೆಂ' ಕಿತ್ಯಾಕ ಕ 
ಹೊ-ಸಾನಾಚೊ ಅತ್ಮೊ. ಬಚಾವ್. ಕರಿಜಯ್? ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಬಿಜಾ: ma 
ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ : ಪಡೊನ್ "ಗೆಲಾಂ? ಯವ ಂಡಾಂತ ಸ್ 
ಲಾಸೊಂದಿ ತೊ: ತುಮಿ ಕೆದಾಳಾಯೂ ಯಮ್ಮೊಂಡಾ ವಿಷ್ಯಾ ಂತ್ಚ್ ಉಲುಂವ್ಹೆಂ--. 
ತುಮಿ ಸ ಶೀ ಪಾದ್ರಿಂನಿ...... 4 

ಡ್ಲ್ಯಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ 
“ 

ಢಾಂವ“ಂ. a 
~m 

~ ದೂಗ'ಯೂ ಯಾಜಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ: ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆ. 
“ದೋನ್ ವಾ ಮಧ್ಲಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಸಾಯ್ಬ್ಂನೊ ಹಿ” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. “ಖಂಚೆಂ ಚಡ್ ವಾಯ್. ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಮಿ.. 
ಜಾಂವ್ಚಾ "ಆದಿಂ. ಆವಯ್ ಜಾ 033.0 ವಾ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ 'ತಸಲಾ ಕಡೆ. ಕಾಜಾರ್ ' 
ಜಾಂವ್ನ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ? ' ವ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್. "ಕಾನಾ, ಗ 
ನೀಜ್ "ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ವಾನ್ ವ್ಹಯ್. ಜಾಲ್ಕಾರ್--ವ್ಹ ್ವಳ್ಳಾರ್. ಸ ತೆ eee 

ಫಳ್ 

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಏಕ್: ಸಯ್ರಾನ್ಂಟ್." ಸ್ವಷ್ಟ್ ಉಲಯ್ಲೊ 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರ್;. “ತಾಣೆಂ eC code ಸಯ್ತಾನಾಬರಿ, ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಯೂ 
ಸಯಾ ಕ್ವಾನಾಬರಿಚ್.'”' ಸ a4 

"ತಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ 



= ಲ 

ಕಾ ಮನ್ಸಾ ಥಂಯ್: ಬರೆಪ ಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ "ಅವನ್ನ O° “B88, 0 ನ್ಹಯ್ವೇ? ' 
ಹೊ- ಭ್ ತತೋ ವಾಯ್ಟ್. ಜಾಂವ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ಯೂ. ಕ್ p 

Ee “ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಸ AD, 'ಲಾನಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾ 0” ae oe ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂನಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ ತಾಣೆಂಯೂ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಜಯ್ 
| ಸ್ಟಯ್ವೇ?” 
2 ತೆ ಜೊರ್ಗಯೂ ಆತಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ , ಯಾಜಕೀ ಕಾಯ್ದಾ (0ನ. ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ. 

Ba, ಲಾನಾಕ್ ಅನಿ 'ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಜೆ ಅತ್ಮ "ಬಚಾವ್ 
' ಕರುಂಕ್ ವಾಟೋ ಸೊದ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 

` ಕಾಜಿತೊರಾಚಾ VP, WOW WA ಆಯ್ಲೊ. 

“ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು : 
ವಮ್ಜು ಣಾಲೊ ತೊ, ವಿಗಾರಾಚಾ ತಾಳ್ಕಾನ್. “ಪಯ್ಲೆ, ಸುವಾತೆರ್, ತ್ಕಾ ಜೆಡ್ವಾ ಕಡೆ 

ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ತಾಚೆಕಡೆ ಕಿತ್ಲೊ oe ದವರೈತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ 

ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ, ಹ್ಯೊ ಸ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್ಡೊಜ್ | ನಾಂತ್. 
ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ 
ತುಮ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತೆಂ ನಾ. ತುಮ್ಹೈ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೊ 

| ವಾಸ್, , ಪಾತ್ಕಾ ಚೊ ವಾಸ್ ಘಡ್ಯೆ ಭಿತೆರ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಫೆತ್ಲೊ ತಾಣ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ 

'ಅಸಲೊ' ವಾಸ್ ಸಮ್ಮೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಾರೆಚಾ ಪೆಟ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ. 

ದೆಕುನ್ ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಾಕ್ ತುಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ತುಜಾ 

ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಆನಿಕ್ಯೂ. ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಹಾಂವೆಂ, ಪುಣ್ 

ತಯಾರ್ ರಾವ್, "ಕಾ ಪ್ರಾಚಿತ್ GA,So ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.” 

“ಚಾಯ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್,” : ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಫಾಲಿ ಫಾದರ್' ಬನ್ನುನ್. 
ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಟಾವಳಿಂ ವರ್ವಿಂ' ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಕ್' ವಿಶೇಸ್ ಪುರಾಸಣ್ 

goons ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ ಆನಿ ಅಪ್ಲಾ , ತೊಂಡಾರ್ 

ಸ್ಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಲೊಬಾಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪುಸ್ಸೊ. ತಾಣೆಂ. 

“ಆನಿ ಆತಾಂ” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, “ತುಕಾ 
ಆನಿ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಬರಿ ಒಳಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತುಜ್ಕೆ ಖುಶೆ ಪ್ರ ್ರಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ 

ಆನಿ ವಚೊಂಕ್ ತೊ ಸೊಡ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ತ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ 

- ವಚೊಂಕ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ ಪಳೆಯಾಂ. ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ, ಪುಣ್.ತೆಂ 

ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ" ವಾಟ್ ನಾ? ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕಡೆ, 



ಜಾಯ್ ಫಾದರ್” ಜಾಪ್ 

ಪಣಾನ್. : “ಅಮ್ಚಾ ಬಾಗ್ಲಾಂಕ್ ಆತಾಂ ono ನಾಂತ್; ಆವಿ 
ಮ್ಹಣ್ ತೆ ವಿಸರ್ಲಾ en ಮಾ ತಾಂಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಮ್ಚೆಕಡೆ ಪಂ 

ಬ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ಗಿ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಮನ್ ಅಸ್ಲಾ ರ್. ಕಃ 

Hoy, ನಾ. ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್" a” “aie 

wipe. “ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕೈದಿ  ಜಾವ್ನಾಸಂಂ ಆನಿ ಗೌರವಾನ್ 
ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ Pe ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ 5,800. P 

ಥಂಯ್ ಆನಿ ಮನ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾರ್ಕೆ Ere ಅಸಾತ್ ಮ್ಮಾ Bee 

ಆತಾಂ ದಯಾ ಕರುನ್ ವಚ್ ಆನಿ...” ಸು 
“ಜಾಯ್ತ್ ಫಾದರ್” ಮ ಹ ee ಬನ್ ಪರತ್ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್ಂಚ್ 

ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹಠಿ 
ಯಾಜಕಾ ಥಂಯ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಭರೊನ್. ' 

ತೇ ಸೇ ಚೇ ೫ ೫ 

ಮೊನ್ಸಿ AO ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ನೀದ್ 
ಪಡ್ಲ್ಲಿ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ್-ತೊ ಆತಾಂ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ' 
ಆನಿ ದೋನ್ Beat ದ ಭಿತರ್ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಢೆಯ್ರ್: 
ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. . ತ್ಯಾ ದಿಸಾ. ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಜೆವಣ್" ಕೆಲಿ ತಾಣೆ? 
ಆನಿ ನಿರಲ್ಲಾ' 5 ತಾಕಾ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ 'ಆಯ್ಕೊ ನ್ 
ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ' 

“ಹೊ-ಜಾನ್.' ಟೆ rs 
et ಡೊನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ ತಾಣೆಂ. ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್ ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ' 

ಲಾಗಿಂ ಉಬೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ! 4 
“goed, ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾರ್ಕಾ ಚೆ ಸೈನಿಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಸೊ ಭಾಯ್ರ್ 

ಆಯ್ಲೊಯ್ ತುಂ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇ*ೂರಾಕ್. ‘4 
“ಸಕ್ಕಡ್ ಬಿಗಾಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್...... ”. ಮ್ಹಳೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಸೊ; 

ರಾನ್, “ತರ್ಯೂ ಜಯ್ಲಾಚ್ಕೊ ಸಕ್ಕಡ್ ರಾಲಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಹಾಂವೆಂ.” 

“ತುಜೆರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿನುಟಾಕ್ ಪಾರೊ ದವರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ‘Bots 
ದಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ.” ಬಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ- “ಸಾನ್. 

“ತುಜಿ ಹುಕುಮ್' ಕೊಣ್ಯೊ ಪಾಳಿನಾ. ತ್ಯಾ. ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ 
ಖಂಯ್ಚಾ ಯ್ ಪಾರ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್" ಹಾಂಗಾಚಿಂ ನಿಮಮಾಂ ಜಾಣಾಂ 

ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂರ್ಶ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಚ್ 

+ 



eee 

ಹಾಂವ್ ತುಜಾ ಭ ಷ್ಟಾ ಚಾರಾ om, ae "ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಾಂ. 

880: By ರ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ವಾಶ್ಯಾಂಚೆಂ a, ಲ್ 
ಗು 28, ಲಾಗಿಂ ವೊಡುನ್ ತಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. “ಹೊ-ಸಾನ್, 

"ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಹಾಟ್” ಜೌವ್ನ್ Bons ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ BY, ಳೆಂ 

3 ಮೊನ್ನಿ ಇರಾನ್. | 

 ಹೊಸಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್ಯೂ ಯಾಜಕ್ಯೂ ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 
' ನಾಕಾಯೂ.......” | 
“ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಪಿಡೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಾ...... ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ woody oss" 

ಆನಿ ಬೂದ್ಬಾಳ ಸಾಂಗಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಕೆಲಾ. ೫ 

“ಹಾಂವ್ ಹಿಡೆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ 

'ಹೊ-ಸಾನ್ ಕಷಾ ನಿ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಲಕ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ 

ಪತ್ಯಾ ೯ನ್ ತಸೊಚ್ ಖಟ್ಲಾ ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಈ 

“ಪಳೆ, ತುಕಾ ಉಟೊಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿಣ ಟೂರ್ ಜಯ್ತೆ 

ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. “ದೆಕುನ್ ತುಂವೆಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಜಯ್. 
“ಸಾನ್, ತುಂ =n ಜೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮಿಕ್ 

' ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್.......: | 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ? ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ 
' ಫ್ರಗೊನ್ಶೆಂ. 

1. *ತುಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲಾಂ.” 
ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕರಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.” ಹೊ-ಸಾನಾಚಿ 

ಜಾಪ್. | 

... ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ Aw ಇರಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸಾಂಬಾಳೃಲೆಂ. 

ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ರಾಗಾನ್ ಮುಸ್ಮುಸ್ತಾಲೊ ತೊ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲಾ ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 

ನಡ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಉಲವ್ಹಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ 

ಆತಾಂ ತಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ edo. ತಾಚೆಂ ಐರಿಷ್ ಸಂಯ್ಭ್ ಆತಾಂ: ಜಾಗೆಂ 
ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಜ್ಹಾಲಾಮುಖಿಚಾ. ಲಾವಾ ರಸಾಬರಿ ಉತ್ರಾಂ ತಾಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ 
ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಳ್ಪಾಲಿಂ. 

“ತುಂ ಸಯ್ತಾನಾಚಾ ಹಿಲ್ಕಾ, ತುಂ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾಚಾ ದೆಂವ್ಚಾ Od,” ಘರ್ಜಾಲೊ 

ತೊ, “ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂಯ್ ತ 20? ತುಂವೆಂ Sd, ಚೆಡ್ನಾಚೆರ್ 

ಅತ್ಯಾಚಾರ್. ಕೆಲೊಯ್ |” ; ಕ 
. .. ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ--ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊನ್ 
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“ಪಾತಕ್ | ನಕ್ಸಾಂ ಕರುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ mee a “ತುಮ್ಹಾ ತ 
ಮತಿಂತ್ ಶಿವಾಯ್, ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಣೆ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ಚ್ ನಾ. ತುಮ್ಯಾಂ ಖಾತಿ 
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್, ತುಮ್ಚೊ ದಿಸ aa, ಗ್ರಾಸ್... “ತೊ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ 'ಕೊಣೆಂಗಿ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ . ಅವಾಜ್ ̀  ಆಯ್ಯಾರ್ಲೊ. 
ಸ್ಟ್ ವೇ ಥಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಬಡವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ ತರ್ಯೂ ಹಾಂಚಾ MOT, | Bodo 

ra ele, ಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಮೊನ್ಸಿ ಇಟೊರಾನ್ ಉಟೊನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸ 
. ಎಕ್ಲೊ- ಸೈನಿಕ್ ಭಿತರ್ ಸ ಸರ್ಲೊ. ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಸೈನಿಕ್ ಸಲಾಮ್ ದಿಲೊ ತಾಣೆಂ. 

ಆನಿ "ಭ್ಹಣಾಲೊ: 

“ಕಮಾಂಡರ್, ತುಜಿಂ ಆವಯ್- ಬಾಪಯ್ ತುಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಲಡ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಹಳ್ಳಿ 
ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಂ ಹುಶಾರ್ ನಾಂಯ್” ಮ್ಲ ಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ 26 ನ 
ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಕಾ ಕ್ ದಾಲೆಂಭರ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಆನಿ ಘರಾ ತಯಾರ್. ಕೆಲ್ಲೊ ್ಲ 
008, res ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾಡ್ಲಾ ತಾಣಿಂ." ` A 

“ay, 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ತಾಕಾ ವಚ್ ಮ್ಹಣ್ಹೆ ಬರಿ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ. “ತಾಂಕಾಂ 2 
ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ;, 09 8D ಅವಯ್. “ಬಾಪಯ್ ನಾಂತ್. ದೇಶಾಚೊ ಸೆವಕ್ 
ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂಯೂ 
ತೊ ಕಳಿತ್ ಅನ್ ಆತಾಂ ವ್ಲಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ವೆ ತಿಂ? ತಾಂಕಾಂ ' 
ಧಾಡ್ ಅನಿ ಪರತ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಂಗ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಶ್ರಿ > ಸೈನಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ನಾರ್ಗೊನ್ ರಾವ್ಲೊ" | 
“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂವೇ ತುಕಾ?” - _ಗೊರೊಜ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗ 

_ ಹೊ-ಸಾನಾನ್, ಸೈನಿಕಾಕ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಆತಾಂ Bo ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಕೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೊ : 
ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಅಪುಣ್ 'ಬದಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೊನ್ನಿ ಇರಾಕ್ ದಾಖ Ke 
ಯ್ದ ಯ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲಿಂ ತಾಕಾ. | Oa 

“ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸೈನಿಕ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕುಡಾಂತ್ : 
ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್) ಚೆಲ್ಲೊ. | | 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ Dep sono ಆಯಿಲ್ಲೊ. 'ತಾಚಾ 
ತೊಂಡಾರ್ ಆತಾಂ ರಾಗ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ _--ದುಖೇಸ್್ ಜಾಲ್ಲೊ ತ್ಕೊ oR ಲಾಗಿಂ 



ಹು. 5 a? ಜಾ ಅವಯ್್- -ಜಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾನ್ : 

ದಿಂವ್ಚೆ ಯೂ ಸೊಡ್ಲಾ ಯ್ವೇ ತುಂವೆಂ? ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಶಿಕ್ಲೊ > OIF ಮು. 

ಡೆ ಹಂ? cine ತುಂ ಶಿಕ್ಟಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೂ ವಿಸರ್ಗೊ > OF Se 
[ತಂ ಮೊನ್ನಿ ಇಕೂರಾಚಿಂ ಸವಾ ಲಾಂ ಎಕಾ "ನಾಟಾ ನ್ ಏಕ್ "ಜೇವ್ನ್ 

Sago. - | | 

ಹೆ ಸಾನಾನ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹಾ ತಾರ್ಕಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಕೊಡ್ಲಾ Rar ಪಳೆಲೆಂ 

ಬ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಯೂ ಯಾಜಕ್ಪ ರಣಾಕ್ "'ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ ೫» ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ: ಆನಿ ಒಣದಿಚ್ಯೆ 

ಕಿನ್ ಘುಂವೊನ್. ನಿದ್ಲೊ. a ಸ 
OK 4 xx 

Rr “ತುಮಿ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾಲಾಗಿಂ 
ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ “ಫಾದರ್?” ಇ 

ತ. ಸ್ಕೂ ಲಾನಾ ನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ." 

4 " ಜಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ _ಬಸೊನ್ ae ಮೆಳ್ಲ್ವೆಂ ತಾಕಾ. 

ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ರ್. "ಥಾವ್ನ್ 'ಪಾರ್ಯ-ಸೈನಿಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ-- 
"' ಕುತೂಹಲಾನ್. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ance ಬಂಧ್ ಸ ಆನಿ: ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ 
a 'ಚಿಕ್ಕೆತೆ ಪಯ್ಸ್. ಬಸ್ಲೊ ತೊ. Yay, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಬಾಪಾಯ್ಲಾಗಿಂ-- 
ps ಹೊ- ಲಾಗಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಕೂಕ್ ಒತ್ತಾ ಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ತೊ. 

“ಮಸ್ಟ್ ವೇಳ್ -ಒಗೊಚ್ ರಾ ರಜಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ ಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್,. ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ 

; ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ 
2 ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

"ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಹೋಗ್ ಕರಿನಾಂಯ್....... ” ಪುರು ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

A Rast ತುಕಾ: ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ ' 

ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ" ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ Eis: ಮ್ಹಣ್ 

- ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾಢ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ನ ' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. 

Be ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ. ಥಾವ್ನ್ oh3I00, ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ನಟನ್ 
, ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತೆಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್, ತಾಚೆ ಕೆಸ್, ರಡೊನ್ 
 ಸುಜ್ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ: ದೊಳೆ. ಪಳೆವ್ಸ್ ಪಾ ಪಾರ್ಕುವೈತೆಂ. 

೫. ಫಾದರ್ WHA ಅಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಪರತ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲೊ 
- ಅತ್ಕೊ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಘಟ್ ಅನ್ನಿ ಅಚಲ್ 'ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ತಾಕಾ, 
ಪುಣ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಹೆ  ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಖಾತಿರ್ ದಯಾ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾ 

ಹತ್ 
ನಾ ಸಿ ವಡಾ ಹನ್ಸ್: 



ಉಪ್ಯಾರಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ' ಸಾಧ್ ಆಸಾ. ಮೋಗ್ ಕ್ಕೆ 0. 

ಜಾಗಯ್ತಾ, ತಿಚೆ ಸಮ್ಮಣಿ ಚುರುಕ್ ಕರ್ತಾ, ತಿಕಾ ಮೊವಾಳ್ a 

ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ 'ಸವ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ದಾಖಿಯ್ದಯ್, ತುಮಿ ಪಾಟೆಂ' : 

ಜಯ್, ಆಮ್ಚಾ ಸೊಮಿಯಾ ಥಂಯ್ ಬೊಟ್ ದಾಖಯಾ, ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ ಖ್, 

ತಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಸಮ್ಹಾಶಿ ಕರಾ. ಉಣ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೊರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ 

ಕೀಳ್ Bane ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಖಯಾ--ಹೆಂ. ಜಾವ್ನಾ ಸತ್ಯ 

ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಕಾವರ್'" ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಣೆಂ. ನ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ Avo, ಲಾನ ಕ್ 

ತಿಂ ಕಶಿಂ ತಾಳ್ £0 0 ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. ಏಕ್. ಸ್ತ್ರೀ ಮೊಗಾಂತ್ 

ಕಿತ್ಲಿ ಹಠಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾ "ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ಯಂತ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

ಗಾಯ್? ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸೊಡ್ಡೆ ಂನಾ ತಾಣೆಂ. 

“ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ದೆಖ್ತಾ ಯ್.ತೊ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ತುಂ 

ಕೊಣಾಚೊ ಹೋಗ ಕರ್ರಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಯ್, ತೊ ಮ ಜೊ ನ್ದ 

ಪುಣ್ ಕೊಣಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 'ಜಾವ್. ಆಸಾಂ ತಾಚೊ--ಪ್ಟ ಯ್ ದೆವಾಚೊ 

ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಯ್. ತುಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಖಂಯ್ಸ ರ್ಯೊ ನೀಜ್ ಹೋಗ್ ಪಳಿಂ ದ್ 
ನಾಂಯ್. ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಲೆಂ ಕ್ರೂರ್ಪಣ್, 'ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಅನಿ ಬಲತ್ಕಾರ್ j 

Se! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಲ! ಹ್ಯೊ “zich, ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್, “ದೆವಾಜ್ಕೆ 'ದಯೆನ್' ಆನಿ 

ವ್ ಯಾಜ ನ್ಲಿಸಾಂ ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ' 
ಹಾಂವ್ ಜಕ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ: 'ಡಾಲ್ಕಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ಯೂ . 

ಹೆ ಗೂಣ್ 5 ಮೆಳ್ತೆ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ! ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ "ಹೆರ್ 'ವಂನ್ಯಾಂ' 

ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚಾನ್ಯೂ ಉಂಚ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. 'ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ. ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗ 

ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಜ್ಯೆ' "ಪ್ರಾಸ್. ಕ್ರೂರ್ ಹಾಂದ್ ಜಾತೊಂ ಕೊಣ್ 

'ಜಾಣಾ?. ಹೊ-ಸಾನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ wits ಅವಕ್ಕಾಂ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್: ಕರ್ಚೆ. “4 

ತಿತ್ಲೆಂ ವಾಯ್ಸ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಯಕ್ ಬರೆಪಣ್... 

ಆಸಾ, ಉಜ್ವಾ ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಒದ್ದಾಡ್ಜೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಆಸಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ. 

ತಿತ್ಲೊ ನಿಷ್ಠುರ್ ಆನಿ ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಕತ್ಯಾಕ್ ? ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ಚ್ ಲಡಾಯ್ 

ವರಾರುನ್ ಆಸಾ......” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಏಕ್ ಘಡಿ oy, Ry ee 
ಸನ ೪, = 



(17) 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸ Wo, ಹಣಾಲೊ: “ತುಂ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ 

. ಜಾಲೆಂಯ್ ತರ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ತೊ ಬಾಗ್ವಾತಲೊ ಮ್ಹಣ್ 
 ಧಯ್) ಆಸ ಮ್ಹಾಕಾ. BIO ಮೊ ಗರ್ಗ ಆಶೆತಾಯ್ ಆನಿ oe ತ್ಯಾಚ್ 

ಮೊಗಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾ “ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೂ. Woo.” 

ಇಗ ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ಹಾಕಾ ಸಕ್ಸಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ಠಡ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ, ಕೊಣಾ 
= ಕ್ಯೂ ಕಡಂಪ್ಲೆ: ಸಲೆಂ ರಡ್ಲೆಂ. 

"ತೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ?” say, 

' ಮಧೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆ. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಮೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. 

ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ಯೊ ಮ್ಹಜೆ... ಮ್ಹಜೆಂ ಸರ್ವಸ್ಟ್ ತುಮಿ.” 

ಕಪಟ್ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಶಿಖಾಂನಿ ಭರ ಲ್ಲಾ 

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್. ತೆಂ ಉಲಯ್ರಾಲೆಂ. 

, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು- ಉಟೊನ್ ಉಬೊ cage. “Ave, ಲಾನ್? ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ತೊ ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ್ ತಾಳ್ಕಾನ್. “ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರತ್ ಮೊಗಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ 

ತುಂ. ಉಲಯ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜೊ ಯಹಜಕ್ 'ಜಾವ್ಮ್ಯೂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಳಂಸೊಂ ನಾ. ಸ್ವಷ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ತುಜೆರ್ ಆಸಾ. 

ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಯಾಜಕ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್ 

ಫಾದರ್ ಬನ ie ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ : ತೆಂ ಸ್ಕೂಕ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು ಸತ್ ಸಾಂಗ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಯೂ ತಾಕಾ AH, ಲಂ, ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿವಾಯ್ 

ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ paca ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪರ ನ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ 

ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ಕೂನ್ ಲೆಖುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಯಾಜಕ್ 

ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ೫೬] 

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಚಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ವಕಾತ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಶೆಂ ಉಲ" 

ಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ "ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತರ್ಯೊ ತಾಕಾ ಭ ಜ್ವಣ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ, 

| ಆಪುಣ್: 289,00 ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಗೆಂ ತಾಕಾ, GH, ಕುಶಿಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 
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ಬಾಳಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ಂಚ್. ವಾಶ್. ವ್ 
ಆಪ್ಲೆಂ ಅವಯ್ಪಣ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್. "ಯೆತಾನಾ ಎಕ 

ಸ್ತ್ರೀ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಪಣಾ 'ಮುಖಾರ್ ತಾಚೊ ಖೆಳಾಚೊ ೩ 
ಯೆಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಸಗ್ಳೊ': ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ' 
ನವ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ 'ಅಾಗ್ಲಿಂ ತೆಂ. 

 “ಹೊ-ಸಾನಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ... “ತರ್ನಾಟೊ 
ತೊ, ಘಟ್ಮುಟ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್; ತೊ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲಾ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ ್  

ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ಡಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವೊಂಕ್ . ನಾತೊ. 
ಮೊಗಾ ಮಾರಿಫತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಕೊಣ್ಯಿ 

ಸ್ಕೂ ಲಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಓಂಠ್ ಚಾಬ್ಲೊ--ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಉಲಯ್ತಾ ಲಂ go: 

“ಹಾಂವ್ "ಪ್ರಯತನ್ ಕ್ರಾ 0” ಮ್ಲ ಳೆಂ ತಾಣೆಂ, “ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ 
ಕರ್ತಾಂ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪಾ.” 

“ತರ್” ತುಂ ಜಿಕ್ತಲೆಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು 'ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ 

ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸ್ಯೂಚಾ ಬಾಗಾಯಿಲ್ಲೈ ತಕ್ಲೆರ್ ದವರ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಖುರ್ಸಾಜೊ | 

ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ಲೊ a) ನ್ 
ಸ್ಟ KH * ಚೇ 

ಸಬಾರ್ ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹಿಂವಾಳ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಿಮಾಳೆ ' 
ದೀಸ್ wag. ದೊಗ್ಯೂ ಯಾಜಕ್ ಆತಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆ-ಘರಾಂತ್ಚ್ ರಾವ್ಹಾಲೆ, ' 

a ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಪಾರೊ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ' 
ಕೇಂದ್ರ್ ಕಚೇರಿಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ GA Pood, ರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಂಕಾಂ ' 

ಸವಾಲಾಂ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೊ-ಸಾನ್ ಆತಾಂ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚಾ ನಡ್ಡಾ ಸಂತ್ 

ಪಯ್ಲೆಂಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕ್ರೂರ್ಪಣ್ ದಾಖಯ್ತಾ ಲೊ ತೊ. 

ಳು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲೊ ನಿಷ್ಟುರ್ ಜಾಯ್ದೆ ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮಾಕಾ 

ಸಮ್ಮನಾ.” ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ತಾಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್. ಹ Ons, 

ವರ್ವಿಂ By ' ಆತಾಂ -ಚಡ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ದಿಸ್ತಾ ಲೊ ತರ್ಯೂ ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ 
ರಾಗ್ ತಸೊಚ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ. 

ಕೆದಾಳಾಯೂ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ತೆ. ಖಂಚ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಂಕಾಂ 

ಆಪ ಪವ್ಣಂ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 4 

“ತ್ಯಾ ಚುಂಗ್ “ನಾ ವರ್ವಿಂ ಹೊ-ಸಾನ್ ಆನಿಕ್ಯೂ ಕ್ರೂರ್ ಜಾತಾ” 

ವ ಹಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು... “ಹೊ-ಸಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಪಿಡೆನ್ ಮೊಠ್ಸಲೊ ಆನಿ fe) 4 

: | 

—_— oo. ¥ oA ; = by | ಚ್ 



| ಸಯ್ತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನ್ನಾ ಸ 
3 ಆಪುಣ್ ತಾಚಾ ಸ್ಪಾ ಸ್ಮಾನಾಕ್ ನೇಮಕ್ ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ 
' ಹೊ- ಸಾನ್ ಬರೊ ಜಾಲಾ. ಆನಿ wor ರೆನ್ ಪರತ್ ಸಹಾಯಕಾಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್: 

ಆಸಾ. "ದೆಕುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತೊ...... st 

“Sao ಕೆದಾಳಾಯೂ ತ್ಯಾ ಫಡ್ಬಶಿ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ 

' ಹಾಬಾ!” ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಕರ್, ' “ತುಂವಿಂಯೂ ಕೊಮುನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ 

ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿಜಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್.” - ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಹತ ತೆಣೆಂ 

ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. 

°° ಫಾದರ್. ಬನ್ನುನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಂಚಾ 
' ಕುಡಾಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. 

ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಲಿ ಚಿನ್ಶಾರ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ. 
AM, ಲಾನಾಚಿ ಆವಯ್ ತಿ. ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಾ ಬಾಣ್ರಿಪಣಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ 

ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಲೈ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಸಲಿ. ಏಕ್ ಮಹಿನೊ 
ಥಾವ್ನ್ Avo, ಯಾಜಕಾಂಜ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಇಗರ್ಜೆ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ 

ತೆವಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ GA Gd, ಲ್ಹಾನ್ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮೊನ್ಸಿಇಕೊರಾನ್ 

: ತಾಕಾ ಅನುಮತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ವಾಲಿಂ. ಸ್ಯೂಚಿ 

ಆವಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆ-ಘರಾಚಿ ಜತನ್ ಫೆತಾಲಿ ಆನಿ ಯಾಜಕಾಂಚಾ ಜೆವ್ಹಾಚಿ 

ರಾಟಾವಳ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಗೇಟಿ ಥಾ ವಚೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೇಟಿಗಾರ್ ಸೊಡಿ 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ. 

“ಕಿತೆಂ ಆಯ್ದಿಯ್?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾನ್. 

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ 

ಹಾಡುನ್. ತ 

“ಕೆದಾಳಾ?” ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಜೆಂ. ಸವಾಲ್. | 

“ಆಟ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆ. "ಆಟ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್. ತಿ 
ಖಬರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಮ್ಚೈ ಮಧೆಂ ನಾ.” 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತಾಂಬಾ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ : ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪೊಟ್ಟಿ 

ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಆನಿ ಆತಾಂ ತುವಾಲ್ಯಾಚ್ಕೊ ಗಾಂಟಿ ಸುಟವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಜಿಂ ರಂಗ 
ಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಾರ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಕಾಡುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲಿಂ ತಿಣೆಂ: “ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಾ 

_ ಮಾನಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಣಿಕ್ ಹಿ--ಹ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂ ವರ್ವಿಂ ಗಾಂವಾರ್ ತಾಂತಿಯಾಂಚ್ 
ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. 

“ಶುಭಾಶಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ 

ತಾಂತಿಯಾಂ ಫೆವ್ನ್, “ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ "ಕಾಯ್ ಮಾಗ್ರಾಂವ್ 



ದಿಲಿ. " ತಾಂತುಂ ದೋನ್ ' Som, ಚೆಂ "ನಾಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ, ನ ಕ್ಟ 

.' -ಸ್ಯೂಚಿ ಆವಯ್ ಅಮ್ಯಕಿ ಹಾಸ್ಲಿ, “ತುಮ್ಕಾಂ ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ 

ರಿವಾಚಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್” =, ಣಾಲಿ ತಿ. “ತುಮ್ಚಿ. ಕಾಣಿಕ್ ' 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಧುವಕಡೆ ದಿತಾಂ, ತೆಂ. ತುಮ್ಹೊ "ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಲೆಂ. ತ ಹಾಗಾ 

"ಕಾಣಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತುವಾಲ್ಕಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್. ಹ 

ಕಡೆ ಒಳೂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲಿ . ತಿ: “ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಷ 

ತಾಣೆಂ” ನ Wee 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಮೊನ್ಸಿಇಸೊರಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ: “ಹಾಂವೆಂ ವಚ್ಯತ್ವೆ 

ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. Ka a 

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಿತೊರಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚಿ: ಪುರ್ತಿ. ಪಾತ್ರೆ ಣೆ 

ದಾಖಂವ್ಕ್ . ಮ್ಹಳ್ಳಿಬರಿ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾನ್, “ವ್ಯ ಯ್. 

ಖಂಡಿತ್ 'ಜಾವ್, gsr, ಬಾಳ್ಕಾಚಾ ಪವಿತ್ರ್ಸ್ನಾ ನಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿಯೂ ಕರುಂಕ್! ಸ 

ಆಸಾ ನ್ಹಯ್ವೇ?” ಅಶೆಂ. ಮ್ಹ ಣೊನ್ ಮೆಜಾರ್ ಕನ್ ತಾಂತಿಯಾಚೆಂ ’ 

ಬನ; 
ಯ್ಲಾಂ 

ಕರ್ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. 
ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರಾಚಿ ಕಬ್ಬಾತ್ ಫೆವ್ನ್ ತೈ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಕ್ 

ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. Ps 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಟೊನ್. ಬಸ edo, ಗ 

ಸ್ಕೂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಕ್ಕಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಲ್ಲೆಂ. ಚರ್ಕ್ಯಾಚಿ ' 
ತಾಳ್ವೆಚೆ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಕೆ ಶೆಂಡಿಯೆಬರಿ ವಯ್ರ್ ತಾಂಬಾ , ಫಿಂತಾನ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೆ.' ಸ್ಕೂ 
ಸಂತೊಸ ಭರಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ... ಅಪುಣ್ಯೊ ಆಂಕ್ಚಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಬರಿ ಆಂಕ್ಟಾರ್ : 

. ಆವಯ್, ಅಪ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಸಂಸಾರಿ ಬಾಪಯ್ "ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ಮ್ಹಣ್... 

ಚಿಂತ್ತಾಲೆಂ' ತೆಂ. | 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹಳು ಮೆಟಾಂನಿ ಕುಡಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ | 

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ pee 
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. 

“ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಮೊಟೊ ದಿಸ್ತಾ ಚೆರ್ಕೊ ತುಜೊ” ಮ್ಲ men ತೊ. 

ಹಾಸೊನ್. 

“ವ್ಹಯ್, ತುಮಿ ತಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬಾಪ"ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ Sona ತಾಕಾ ie 

ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್" ತೊ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ೦ಚಾ ಬಾಳ್ಕಾಬರಿ 

ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಣಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ” ಉಲ ಸ್ಯೂ.. : | 



| ದಯ ಯ್ ಫಾದರ್" ಸ ಅವಯ್ ಮೆಳಯ್ಗೆಂ, . 
“ಹೆಂ ತುಮ್ಚೈ ವರ್ವಿಂ ಫಾದರ್” ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸ್ಕೂ. “ತುಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ 

ರೇಶನ್ ಮ್ಹಾಕಾ “Soe, ದಿತಾಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಉಪ್ಪಾ ಶಿಂ 

'ರಾವ್ರಾಲ್ಯಾಶ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಅಸು ಮ್ಹಾಕಾ” 
Bs ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ನೆಂ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. “ಆನಿ ತಾಚೆ 
ದೊಳೆ 'ಪಳೆ-ಎದೆ ವೃಡ್ಗೆ-ತೇಟ್......” é 
°° ತಿತ್ಲಾ ರ್ ಹ ಬನ್ನುಕ್ ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾನ್ 

BOSD. 
°°: ಸ್ಕೂಲಾನ್ 82, ಡೊನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲಾ | ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಆವಯ್ದಾ ಹಾತಾಂತ್ : 

ದೀವ್ನ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾ "ಮುಖಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ ತೆ 

ಮ್ಹುಜಾ. ಘರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಖಂಚೆಂ ಧಯ್ರ್) ತುಕಾ?” ' ಸವಾಲ್ 

ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಚೊರಾಬರಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಾಯ್ ತುಂ”. 

'ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಖರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಸ್ಕೂಚಾ ಆವಯ್ದಾ ಹಾತಾಂತ್ 
GAO, ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. "ತುಕಾ: ಕಚೇರಿಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಪಾದ್ರಿ” 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫಾದರ್ ways ಪಳೆವ್ನ್. . "ಆಠಾಂಚ್ ಕೇಂದ್, ಕಚೇರಿಕ್ 

ತುಂವೆಂ ಯೇಜಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕಮಾಂಡರಾನ್. BHD ದಿಲ್ಯಾ.” 

“ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸ್ಯೂಕ್ owas’, ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ, 

“ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ಸ್ನಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ.” 

"ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಾಳಾಯೂ ಹೆರಾಂಚಿಚ್ ಖಂತ್. ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಸ್ಕೂನ್ 
ಬೆಜಾರಾಯೆನ್. 

+. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ದರ್ವಡ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೈ ಕುಶಿನ್ : ಚಲ್ತಾಲೊ--ತಾಚೆ 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ--ಆಫ್ಲಿ ಬಂದೂಕ್ ತಯಾರ್ ಜೊಕುನ್. 
ಹ 

eK ಶೇತ ೫೫% 

ತ್ಯಾ ಚೌಕ್ ಮೆಜಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ, 
`ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್. ತಾಚ್ಯೆ ದಾ ಕುಶಿನ್ ಚುಂಗ್ ರೆನ್ ಆಸ ಲ್ಲೊ. ' ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನು ತಾಂಚ್ಕೆ ಮುಖಾರ್ "ಅಸ್ಪಲ್ಕಾ ರುಕಾಡಾಚಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 
ತಾಚೆ wor, Wed ovo, ದೊರಿಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡುನ್ ಬಾಂಧ್ಲೈ. ತಾಚಾ 
ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ PIA ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೊ, ಹಾಚೆ ಆದಿಂ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ 
ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಣಿಂ ಬಾಂಧುಂಕ್. ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹೊ-ಸಾನ್ 
ರಾಗಿಷ್ಸ್ ಅನಿ ಕ್ರೂರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ 



ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾಲಿಂ.. Se 
ಸಾಂಗ್, ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್” ಹೊ- ಸಾನ್ ಗೊರೊಜ್ . ce ) 

“ತುಂ ಗೂಢಚಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಪುನ್ go. a ೭ : 4 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಹೊ ಆರೋಪ್ `ಆಯ್ಕೊನ್ ಸದಾಂಜಿಂ ಜಾವ್ನ್. “Age, 
“ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚಾ ಆದಿಂ ಉಣ್ಯಾರ್ ಧಾ. ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹೂ 

ಆರೋಪ್ ಒಪುನ್ "ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್” ಹೆ. ಹೊ-ಸಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ಪಣಾನ್, “ಆನಿ ' ಸತ್ ನ್ದ ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಮಾನುನ್ omy 
ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಲ ಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಧಾ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ ೦ ಸಾಂಗ್ಲಾ ಧ್ರ 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಮೆಜಾ _ವಯ್ಲೆಂ ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಕೊಪ್. ಉಕ್ಸುನ್ ತಾಡಿ 
ಥೊಡಿ ಚ್ಹಾ ಘೊಟ್ಟಿ. 

"ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ತುಷ್ಟಾ. ಬಂದೂಕೆಚಾ OR ತೊಪಾ” ಹುಕುಪ ; 
ದಿಲಿ ಜಃ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹ್ಯಾ ರಗ್ತಾಳ್ಕಾ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. 
ಬಂದೂಕೆಚ್ಕೊ ಭಾಲಿಯೊ ತಾಚಾ ಲೊಜಾಂತ್ಲಾ 6ನ್ ಭಿತರ್ AOR, ತರ್ಯೂ 
ತಾಚಾ worst ಲಾಗ್ಲೊ ತನಾಂತ್, ' ವಿಸಿ ತ್ ಜಾ ತಾಕಾ ಆನಿ 'ಮನಾಂತ್ಟ್ 
ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ "'ಭಾವುಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. 

ತರ್ಯೂ ತಿ ದೊರಿಯಾಂಚಿ ಇಜಾ ತಾಕಾ ದಗ್ಗಿತಾಲಿ. ಆ ಕಾಂಯ್ : 
WIE ಹಾಲಾನ್ ತರ್ ತ್ಕೊ ಜಸ ಆನಿಕ್ಯೂ sgl ಮ್ಹಣ್ 
ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸಾರ್ಕೊ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಉಲ 

ಬ 

ಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಕೆ ಥಂಯ್ ಚೆಂತಿನಾತ್ಲ್ಲಿ ತಸಲಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಆಸ್ ಲ್ಲಿ... “ತುಂ ಗೂಢಚಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಪುನ್ ಫೆ” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ತೊ. “ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾದ್ರಿ ತುಮ್ಹಾ ಸರ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಆಮೆ ಲಾಗಿಂ ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್. ತೆಂ BOD, ಕಾಯ್ದೊ ತುಮ್ಚೊ ತೊ. “Boo ಒಪುನ್ ಘೆನಾಂಯ್ ತರ್. ತುಕಾ Ona ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ. ಮ್ಹಾಃ ಕಾ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕದ್ರೆಲೊಯ್. ' ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಕರಿನಾಶೆಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನು. ಮ್ಹಜೊ ಜು. ತೊ.” 

“ಹಾಂವ್ ಗೂಢಚಾರಿ ನ್ಹಯ್" ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್. “ತುಂವೆಂ ತುಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಟಿ ಮಾರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತಾ ಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್?” ಜ್ 



ದಡ ತರುತ್ತೆ ಪ್ದ ಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ದೊರಿಯೊ ಅರ್ನಿಯಾ” 
> ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. 

-ದೊರಿಯೊ ಅರ್ನುಂಕ್ ಸೈ ೈನಿಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ಚುಂಗ್ ರೆನ್. ಉಲಯ್ಲೊ: ; 

"ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ದೊರಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಂವ್ಚೊನಾಂತ್, ಹಾಕಾ ಬೆತಾಂಚೆ ಮಾರ್ಯೂ 

3 ಪಡಾಜಯ್.' ? 
 “ಡೊರಿಯಾಂಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಯಾಂ.” 

" ಜಾಪ್' ದಿಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್. 

"“ತುಂಪೆಂ ದಯಾ ದಾಖಂವ್ಚಿ ಚಡ್ ಜಾತಾ.” ದುರ್ಸಾಲೊ ಚುಂಗ್ dat. 

| “ದೊರಿಯೊ ಅರ್ನಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಯೂ ತೊ ಒಪ್ಪನ್ ಫೆನಾ ಜಾಲ್ಮಾರ್ 
ತಾಕಾ ಬಡಂವ್ಕ್ ಹುರ್ಕ್ ಹ an ee 
. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕಾಃ 

: ಸೈನಿಕ್. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಬಾಂಧ್ಲ್ಲೊ ದೊರಿಯೊ ಅರ್ನಿತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ 

ಮೆಜಾ Ban, , ಕಾಗ್ದಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ - ತಾಲ ಹೊ-ಸಾನ್. 

ಫಾದರ್ a ಆತಾಂ ಶ್ವಾಸ ಸೊಡುಂಕ್ ಕಷ್ಟತಾಲೊ. ತಾಚಿ Rory, 

ಫ್ರಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೊಳ್ಳಾ ಕ್ spine ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ' ಜಾಲೊ ತಾಕಾ. ದೊಳೆ 

 ತಾಚೆಗಯ್ರೆ ಜಾಲೆ “ರಂಗ್ Bae, 0 ಮುಖಾರ್ ನಾಚ್ರಾತ್: ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ 

ತಾಕಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ 

ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕೂಡ್ Poon, ತಶೆಂ QAO ತಾಕಾ. . 

ಹೊ-ಸಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ, “ಇತ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಖ 

ಯ್ರಾಯ್ ತುಂ?” , ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

“ಹಾಂವ್. ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾ......”  ಕಷ್ಟಾಂನಿ ice 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

“ಜೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್? ಕಿತ್ಕಾಕ್? ತುಜೆಂ ರೇಶನ್ ಸದಾಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ 

ತುಕಾ.” ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ yas ಸಾನಾನ್. 

“ಹಾಂವ್... ಹಾಂವ್.. . ಆಮ್ಚಾ ಕಾಮಾಚಾ ಚೆಡ್ವಾ...ಲಾಗಿಂ:,. ವಾಂಟುನ್ 

...ಘೆತಾಂ... ತೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್... ಪ್ರಸುತ್ ಜಾಲಾಂ... ತಾಕಾ... ಖಾಣಾಚಿ 

'ಗರ್ಜ್... ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ... ದೆಕುನ್...... = 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಿ ತಕ್ಲಿ ಎಕ್ಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವಾಲಿ,.. ತಾಚಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ 

ಜಾಲೆಂನಾ. ಹೊ-ಸಾನ್ PR Boa ಉಬೊ. ರಾವ್ಲೊ. "ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ 

ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಯೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, "ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ... 

ಚುಂಗ್ ಶೆನ್, ವಚೊನ್: ಇಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆ... ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಫೆತಚ್ 
ಉಲಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಬಳ್: ಮೆಳ್ತಲೆ. Tow. ತಾಣೆಂ ಒಪುನ್ ಫೆನಾಸ್ತಾಂ 

f 



ಸೊಡುಂಕ್ ox oar ಡೆ 
ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ ಸೊಜೆರಾಂಕ್, . = 

ಪಾರ್ಯಾಚಿ ಸೈನಿಕ್ ಫಾದರ್ wage ಸೊಡಂವ್ಚಾ ಕಾಮಾ 

Ss ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ ತರ್ಯೂ, "ಖಾಣ್ ಹಾಡುಂಕ್. ಗೆಲೊ 
‘doo ಭಿತರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ 
ಜಾಯ್ದಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ರಗತ್ Sg ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ವೊಃ ಭಿ: 

ಆನಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಎಕಾ ರುಂವಾಬರಿ ದುನ್ ಲಾಗ್ಲಿ ತಾಕಾ" 

“ಉಬೊ ರಾವೊನ್, ಚಲ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ವ್ಹ ಡ್ಲಾ ಸ 
ತಾಕದ್ ದೀವ್ನ್. “ತುಜಿ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ ಆನಿ ತಳ್ತಾತ್ ದೋನ್ಯೂ Ba.” 

Been ತಾಳೊ ದೆಂವ್ಲೊ. “ಅತಾಂ ಹ್ಕಾ ne ವಿಷ್ಯಾರಿತ್ 2. 
ey ಣಾಲೊ ತೊ. * Sa 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಅಪ್ಲೈ ಭೊಂಪ್ರಣಿಂ' ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಚಾ ಯ್ಲಿ. ~ ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ' 
ದೊಗ್ ಸೈನಿಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ “wed, ತ್?" ಇಂಗ್ಲಿಹಾನ್ ' 
ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

“ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲಿಹಾನ್ ಉಲವ್ಯಾಂ" ಮ್ಹಥಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 
“ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಾತ್ ' ಚೌಲ್ಯಾರ್ ರ” ; 

“ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಬಿಂಡಿಸೊಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ- ಸಾನ್ 3052 myo 
ತಾಳ್ಕಾನ್. “ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಳಾನಾ. ಅತಾಂ ಹ್ಯಾ ಭುಗ್ಯೂ ೯ ವಿಷ್ಯಾಂತ್... a 
ತೊ ಪರತ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದೂಂಜೆರ್ on’, 328 100 ದಾಖಯ್ತಾ ಲೊ. ಣ್ದಿ 
“ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ತುಜೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್” 3 ಹಾಲೊ ತೊ, 2 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಪ್ಲೊ. ' “ತಸಲೆಂ : ಉತರ್ ಕಶೆಂ 'ಮ ಸಿಣ್ಣೆಂ. ತುಂವೆಂ?” 
ರಾಗಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಹೊ-ಸಾನಾಕ್. 

“ಭುರ್ಗೆಂ ತುಜೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಪಾ ಶಿಂ 
ವ್ರಾಯ್?” ಅನ್ನಾಡ್ಪ ಣಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚೊ. ಚ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ಚ್ ಶೀದಾ ಪಳೆಲೆಂ. “ತೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ 
ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕ | 

“ಪುಣ್: ತೆಂ ಚೆಡುಂ ತುಜ್ಕೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ಗೆಲಂ....., ಕ 
“ತೆಂ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಗರ್ಭೆಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ WHT, 
“ತರ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ?" 
“ನಾ.” : ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚ ಜಾಪ್. ge 
ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೆ ತೆ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ಚ್ ಕೇದಾ 

ಪಳತಾಲೊ, `ಪುಣ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಫೆತಾಲೊ, 
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“ಪುಣ್ ತುಕಾ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿ |” ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ 

“ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಚಿ ಧುವ್ ತೆಂ. ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತೆಂ 

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿ ನ್ಹಯ್; ಪ್ಹಾಕಾ ತಾಚಾ ಅತ್ಮ್ಮಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ.” ಫಾದರ್ 
ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

“ಪುಣ್ SI, ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾರಾರ್ ತೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್ಮೂ?” 

“ಹಾಂವೆಂ ಖುಶಿ ವ್ಹರುನ್ ನ್ಹಯ್.” ಫಾದರ್ ways ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. 
“ತೆಂ ಕಾರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ 

ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ 
ವಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ 
ಮುಖಾರ್ ಎಚಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ.” ; | | 

“ವ್ಹಯ್, ಕಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ ತುಂವೆಂ ಸವೊ ಉಪದೆಸ್ Sedo, 
ಆಸ್ತಲೊಯ್,” ನಂಜ್ಯಾಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. “ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್ 
ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಂ ಗಳ್ಳಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲಾಯ್ವೇ? ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಏಕ್ 
ಪಾವ್ಟಿಚಾಕ್ YS OND ಸತ್ ಸಾಂಗ್.” 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ BAD. “ವಚೊನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆ 

ತಾಕಾ ತುಜೆಂಚ್ ತೊಂಡ್, ತುಜೆಚ್ ದೊಳೆ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 

ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್.” 

“ಜೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊವೇ??” KN 

“ಸೊಭಿತ್, ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಬರಿಚ್. ತುಂ 

ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖಂಚಾಯ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ 
ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

ಕಠಿಣ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ-ಸೂನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಒಗೊಚ್ ಬಸ್ಲೊ. 

ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ದಾನಾಂತ್ಲಿ ಪರತ್ ಇಲ್ಲಿ wo ಕಾಡುನ್ ಪಿಯೆಲೊ ತೊ. 
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Se ಪರಿಣಾಮ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಪಡ್ತ ಲೊ ತಾಣೆಂ” 

ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್. ty 
"ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಚಾರೊ ಬದಲ್ಲಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಪ a 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ದೊಳೊ ಮೊಡ ನನ್ 
ಎಕಾ ಸೊಜೆರಾ ಥಂಯ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ ತಾಣೆಂ. ತೊ ಸೊಜೆರ್ ಆತಾಂ 

ಘುಂವೊನ್. ರಾವ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ ಕರುನ್ 
ರಾವೊನ್, ಹಾಣಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. -ತಾಕಾ ತರ್ ' 
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ AD, ತಾಲೆಂ? ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚೊ ಹೊ ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಮೊನ್ ಘೆತ್ 

ಲ್ಲೊಚ್ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟೂಲ್ WO, ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಿ ಆ: ಸೊಜೆ' 

ರಾಕ್ ಗುಳಿ ಮಾರುನ್ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಜೊ. ಸೊಜೆರ್' ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ 
ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಸಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ತಾಚಿಚ್ ಬಂದೊಕ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ' 

ಘಾಲಿ ತಾಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಜಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಶಾಲೊ.` "ತಾಜೆಂ ತೊಂಡ್ ' 

ಫಾಂಟ್ರೆಂ ಜಾಲೆಂ. 

“ಆತಾಂ ಖುನಿಗಾರ್ಯೂ ಜಾಲೊಯ್ ತುಂ!” ಪಿಂರ್ಗಾಲೊ ತೊ. 

“ಹಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದುಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ತೊ 
ಚುಂಗ್ ರೆನಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೊಯೊ ನ್ಹಯ್ 

ತೊ. ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಯೂ ಪಾತ್ರ ಮ್ಮ್ ಸಾಧ್, ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ 

ಸ್ವ-ಸಮರ್ಥನ್. ಕರುನ್. 

“ತಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಮ್ಮ ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾಂ--ಕಾಂಯ 

ಹಜಾರಾಂತ್ ಏಕ” ಸಂದರ್ಭ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ತ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಮೊರಾಜಯ್ 

ಪಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.” ದುಖೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ "ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಂಭರಾಂತ್ ಏಕ್. ಸಂದರ್ಭ್ ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 

ನಾ....,, ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾತ್...... ” . ನಿರ್ಧಾರಾತ್ಮಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ 
ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪಿಸ್ತೂಲೆಚೊ ಆವಾಜ್ 
ಆಯ್ಕೊನ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೈನಿಕ್ ಆನಿ ಪಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಧಾಂವೊನ್ 

ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೇವ್; ae 6 ಪಯ್ಕಿ ಚುಂಗ್ ರೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, 
ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ-ಸಾನಾ 
ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. 



ona ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನಾ 

ಗ “ಎಕಾ ವಿಶ್ವಾ ಸಿ ಸೈನಿಕಾಕ್ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ands. ಯ್ ತುಂವೆಂ? ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾ 

ೆ ಕಚ್ TOGO ಮಾರ್ನ್ "Baa, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಿನಾಕಾ ಹಾಂ: ಮ್ಹಾಕಾ!” ಶೀದಾ 

' ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

oe “ತೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನ್ಹಯ್” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್, “ದ್ರೋಹಿ ತೊ, 
' ತೊ ಎಕ್ಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಂದೂಕ್ ಉಕಲ್ಲೆಲಿ 
ತಾಣೆಂ...... iy p 
 ಡೊಗ್ಯೊ ಜಣ್ ಕ್ರೂರ್ ಥರಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ 

ಚುಂಗ್ ರೆನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾ ಮುಖಾರ್ ತಕ್ಷಿ ಜಾಗಾಂವ್ಕ್ಚ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಚಿ 
ದೀಷ್ಟ್ ಗಳ್ಳಿ. : | 

“ಹೆಂ ಮೊಡೆಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರಾ.” ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ಚುಂಗ್ ರೆನಾನ್ 

ಸೊಜೆರಾಂಕ್. 

ಸೊಜೆರಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ 
ಚುಂಗ್ ರೆನ್ಯೂ ಚಲ್ಲೊ. ಹೊ-ಸಾನ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಪರತ್ 
ಕುಡಾಂತ್ ದೊಗ್ಚ್ yore. 

“ಆತಾಂ ತುಜಾ ದೆವಾಕಡೆ ಭೊಗ್ಗುಣೆಂ ತುಂವೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಸಾ” 
ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ತುಜಾ ದೊಳ್ಳಾಚಾ ಎಕಾಚ್ 

ಹಿಶಾರ್ಯಾನ್ ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಕರ್ನಾ ಹಾಚಿ ಖುನಿ ಕರಯ್ಲಿಯ್. ಆತಾಂ ಆರೋಪ್ 

ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪಿನಾಕಾ ತುಂ!” ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. 

“ತುಂ ತಶೆಂ ತಾಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂನಾ.” ಜಾಪ್ 
ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. “ತುಂವೆಂ ತುಜಾ ಅಕ್ರಮಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಕರಿಜಯ್ 
ಹೊ-ಸಾನ್. ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪುಣ್ಯೂ ತುಂವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ 
ಸಾಧ್ಯ್ GAD. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆ One, 

ತರ್ಯೂ ತುಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತುಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಳುನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಆವಯ್ಲಾಗಿಂ 

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತಿಚ್ಕೆ ಸರ್ಶಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ಂಚ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ” 
ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. 

ಹ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಕೊ ons HOA SOS” ನಾತ್ಲ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

| ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆತಾಂ ತುಫಾನ್ 'ಉಟ್ಲ್ಲಿಂ. ಅಪ್ಲೆ ಓಂಠ್ ಚಾಬ್ಲೆ ತಾಣೆಂ. 
{ ಕುಡಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ--ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ 
| ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತೊ ದಿತಾನಾ 
ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರೀ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ: 



| ಪ್ರಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾ ಹೆಂ ಫಾದರ್ ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಮೃ ಕೊ ಹಾ 

ತೊ. | 

“ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ "ವೆಳಾರ್ ಚಿಕ್ಕಾ ೯ಚೆ ದೊಳೆ ಕಾಳೆ ವಾ ag, 

ಮ್ಲ ಳ್ಳಿ © ಪಳೆತಲೊಂ. ಆನಿ 3 “ad, ಜಾಲೆ 30 ತಾಳ ತುಂ ತುಂವೆಂ 

ನಟನ್ ಕರ್ಹೊ ತಸಲೊ ಮನಿಸ್ ನ್ದ ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾತಲೆಂ ಮಾ ಕಾ” 

ಮ ಹಣಾಲೊ' Sn. . 

ಫಾದರ್  ಬನ್ನುಕ್ ಪಿಸ್ಮಿತ್. ಜಾಲೆಂನಾ... ಹೊ-ಸಾನಾಚೆಂ athe Salve 

ಥಾವ್ನ್ Ne ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ eo ತಾಕಾ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನು ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್. Beso ತಾಣೆಂ ಆನಿ ಹೊ- 

ಸಾನಾನ್ಯೂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ದೊ. ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ತಶೆಚ್ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಸ 

ರಾಷ್ಟ ತೆ. . ಎಕಾಚ್ಚಾ ಣೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ —ಹೊ ಹಾತ್ ; 

ಖುನಿಗಾರಾಜೊ ಹಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ಅತ್ತೂ ಅಪ್ಲೆ 0 ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್. 

ಆಸಾ! ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ. ತರ್ಯೂ ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ಚ್ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲಿಂ! ps 

Kok * 2 % 

“ತುಮಿ: ಹಾಂಗಾಚ್ GAO ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೊ-ಸ ಸಾನಾಕ್ ಭಿತರ್ 

ವ್ನ್ಸೊ! DOSS” ವ x ವ್ಕ್ "ಸೊಡ್ತಾಂ ಹಾಂವ್'' ಪ್ಲುಣ್ತಾಲೆಂ ಸ್ಕೂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡಾಂತ್, 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ . ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ Gow ಬಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. 

- ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ “ಹಾಂಗಾ ಘೆಂವ್ಲೆಂಯೊ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್.” ಖಡಾಖಡ್ 

ಉಲಯ್ಲೆಂ ಸ್ಯೂ. 

' ಸ್ಯೂಚೆರ ಹಠ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್. ` ತ್ಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಒಂಠಾಂಚೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ 

ರಖಳ್ಳತಾಲೊ; * 

“ತುಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ. ಹಾಂಷೆಂ ಕಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸ್ಕೂ? ಹಾಂವೆಂ 

ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆತಾಂ ತುಜೊ ಚೆರ್ಕೊ ಕರುಂಡಿ.”. ಹಾಸೊನ್ಶೆಂ 

ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 



= Sipser ರಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ oy "ಅಪಯ್ದೊ. ಸ್ಕೂ ಚಾ 

ೂಂಡಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಸೊ aes ಭಿತರ್. ಮಾಯಾಗ' : ಜಾಲೊ. "'ಬಸ್ಸಲ್ಲಕಡ್ಡಂ 

ಉಟ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆನಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ gees, ಲಿಷಯ್ಲೊ ತಾಣೊ. 

ತ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಾ ತಕ್ಲೆ ವಯ ದಾದ್ದಾ 6ಜಿ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ನ ಎಕಾಮೆಕಾ 

ಭಟ್ಟ. ದುಭಾವಾಚ್ಕೊ. ಸವಾಲ್ 260, ದಿಷ್ಟಿ ತ್ಕೊ. ಪುಣ್ ಎಕಾಮೆಕಾ 

ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ‘Aon, ರ್, ಹೆರ್ sae ಗಜಾಲಿಂಚಿ 

ತಾಂಕಾಂ ವಿಸರ್ is). ಈಸಷ್ಟ್ಗಿ ತಿಂ ಗಾ ದುಸ್ಮಾ ಸ ಹೆಂಚ್ 

ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ವಾಲ್ಕೊ 'ತ್ಕೊ ದಿಷ್ಟಿ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಾದರ್ "ಬನ್ನ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 

ಪಾಂಯಾಂನಿಂಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ ಗೆಲೊ. ಹ ತಾಂಚಾ. ಗಮನಾಕ್ 

ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ' j 

“ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ದಾಖಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ 

ಉಪ್ರಾಂತ್. 

ತೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ Avo, eso 

ಖಾಂದಾರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚಂ ಚೆಕ್ಕಾ Fedo ತೊಂಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಹೊ- ಸಾನಾಕ್. 

“ದೊಳೆ ಕಾಳೆ ಆಸಾತ್.” ಘುಣ್ಣುಣ್ಣೊ ತೊ. 

“ಆನಿ ಕಶೆ ಆಸ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ?” 'ತೀಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ 

ಸ್ಕೂನ್ ಘುಂವಾನಾಸ್ತಾಂ. 
ತ 

“ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

“ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ, ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತೆಂ. 

ಪರತ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ HPa. ಸ್ಕೂಚಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ 

ಕುಡಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅಪರಿಚಿತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಲೊ. 'ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿಂ 

ತೆಂ 35,0 ಸ್ವಾದಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಚ್ಕೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಗೆಂ 

ಹೊ-ಸಾನಾಕ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ he Bo) ಳೊ  ಅಭಿವರಾನ್ ಭೊಗ್ಗೊ 

ತಾಕಾ. 

ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ 

ಮೋವ್ ಆನಿ ಲೋಪ್ - ಜಾಲ್ಲೊ. 

“$80. ಜಾಲ್ದೆಂ ತೆಂ....., ನೀಜ್ ? ಜಾವ್ನ್: ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ 
ಜೃ 



ಚೆಂ... ಹಾಂವ್ ಸ ಜಾವ್ ಟೋ ಸಬ್ಸ್ 

ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ತಾಚೆ woot ಸುಕ್ಲ್ಲೆ. 

“ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...... ತುಕಾ ತ್ಯಾ 
......ಕುಡಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ...... ಪಿಸೊ 'ಹಾಲೊಂ ಹಾಂವ್... ae eae 

“ದಾದ್ಲೊ ಸನ್ಹಯ್...... ಎಕ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ Man i 

ತಾಚೆಯಿತ್ಲಾ ಕಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೆಂ. 

“ತರ್ಯೂ ದಾದ್ದ್ಯಾಚ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ತೊ...... 
ಸ್ವ-ಸಮರ್ಥನಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. “ಆನಿ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆ | 8 
ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್...... ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ 
ಅನುಮತಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ--ಉಗ್ಡಾಸ್ 
ಆಸಾವೇ ತುಕಾ?” ಗೆ 

“ವ್ಹಯ್, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ......” ರಾವ್ಲ್ಲೆಕಡೆಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕೂನ್. | : 

“ಹೆರಾಂಕ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹ ಳ್ಳ 
ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ನಾಂಯ್ ತುಂವೆಂ?” 

“ಹೆರಾಂಕ್ ತುಂವೆಂ ಅನುಮತಿ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ 
ಕಳಿತ್?” ಪ್ರತಿಸವಾಲ್ Avo, cso. 

"ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಆಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ರಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್, ' “ತುಕಾ 

ಹಾಂವೆಂ ಅನುಮತಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೆದಾಳಾ ತುಂ ಕೊಣ್, ತುಂ 
ಖುಯ್ಸರ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಮೊನ್ ಫೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ... 

ಪುಣ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಕಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್ನ್ ವೆತಾಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತಾಕಾ 
ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್...... 4 

"ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸ್ಕೂ ಲೋವ್ 
ತಾಳ್ಯಾನ್. 

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತಾಣೆಂ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ವಾ ತುಂವೆಂಚ್ ಆಲೋಚನ್ 
ಬದಲ್ಲ್ಯಾಯ್?” 

“ತಾಣೆಂಯೂ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಯೂ ಆಲೋಚನ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ.” 

ಪರತ್ ಉಲವ್ಜೆಂ ಬಂಧ್. ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಮಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ 
ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ವಾಲೆ 



 ಮೊನ್ನಾತ್ ತುಂ!” ಸ್ಕೂ ಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ ' 

“ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. Sams, ; 

Baan ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್ 'ತಂಂ...... 

4 #380 Bd, ಹಾನಾಕಾ.” ದರ್ವಡ್ಕಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್, "ಭೊಗ್ಮಿ 

ಮ್ಹಾಕಾ.” 

NBSP ಆದ್ದೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆತಾಂ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತ 
ಲೀಚ್. ಪಿಶ್ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾಬರಿ. ವ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಗುಂ ಹಾಂವ್? 

ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಖಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ತರ್ಯೂ ಭೊಗ್ಗುಂಚಿ ನಾ...... Ke 

“ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಣಾನಾಕಾ.” ಕಮಾಂಡರ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಆತಾಂ ಪರಾತ್ತಾಲೊ; 

ಸ್ಕೂಚಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡಾನ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಮೋವ್ 
ಕೆಲ್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತುಕಾ...... ಭಾಸ್ ' ದಿತಾಂ......” 
339, ಣ್ಹಾಲೊ' ತೊ. 

"ಎಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ರೀತ್ ನ್ಹಯ್ ದ! " BA, ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. 

“ವ್ಹ ಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಳುನ್ “ತಾಂ ಹಾಂವ್...... ”  ಹೊ-ಸಾನ್ 

ಪರಾತ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ರಾಲೊ ತೊ 
ಆನಿ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಸ್ಕೂನ್ ಏಕ್ ಮೆಟ್ ಪಾಟಿಂ 
ಕಾಡ್ಲೆಂ-ತೊಯೊ Moe, Tors ಗೆಲೊ. 

“ತುಂ ಆತ್ತಾಂ 'ಒಣದಿಕಡೆ ಪಾವ್ತಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ತುಕಾ ಘುಂವ್ಚೆಂಚ್ 

ಪಡ್ತಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

“ವಾ, ಹಾಂವ್ ಘುಂವ್ಚಬರಿ ನಾ.” 

“ತರ್, ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಕೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ 
ಹೊ-ಸಾನ್. “ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಾ...... ಮ್ಹಜಾ ಬಾಳಾ...... 

ತುಂ ಜಲ್ಮತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ HB ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ಲಿ. Bw, ಆವಯ್ಕ್ 
ಸಾಂಗ್ ಬಾಳಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಶೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ...... ಹಾಂವ್ 

ತಿಕಾ ಭೊಳಾಯ್ತಲೊಂ, ಫುಸ್ಲಾಯ್ತಲೊಂ...... ಪರಾತ್ತಲೊಂ...... ಭ್ಯ 

ತ್ರ ಅನ್ಯೇಕ್: ಪಾವ್ಟಿಂ,,,... ಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಾ.” ಸ್ಕೂ ಲಾನಾನ್ 

ಜಾಪ್ ದಿಲಿ 

ತೆಂ ಆತಾಂ ಒಣದಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಲೆ. ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ 
ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ, ಖಂಯ್ಚಾನ್ ಚುಕವ್ನ್ Howson ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ. 
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ಲೊಟುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಂಯೂ. "ಧರ್ನ್ ತ ಯಾಗು ಟಾ. ಸ ತ 
“ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್: 'ಲೊಟ್ಲಾಂ? : ತುಂಚ್ ವೆತಾಯ್. 3a, 

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೋನ್ಯೂ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ವ 3 Boar ಅಪ್ಲೆ ತಃ 

ಒಣದಿರ್ Bag, ತಾಣೆಂ. ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ತಾಚಾ ದೋನ್ಯೊ. ಬಾ 

ಮಧೆಂ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. "ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಂ' ' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಸೊನ್ 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಕೊಣ್ಯೂ' ನೆಣಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಸ 

ಭಿತರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಕುಡಾಂತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಾ ಸ 

ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಚಿನ್ಕಾರ್ ಜೊಡೆಂ. ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. 

“ಹೊ-ಸಾನ್, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ "ತುಂ? 2” ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆ 

ತೊನ್ಶೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 33 

ಹೊ-ಸಾನ್ ತಕ್ಸಣ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚ ಒಳಕ್ ಧರುಂಕ್ ' 

ಕಷ್ಟ್ ಮಾಠ್ಲೆನಾಂತ್ ತಾಕಾ. ತಾಚಿ ಅವಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೊ ಆಸ ಸ್ಲ್ಲಿ: 14 

“380. ಕರ್ತಾಲೊಯ್ರೆ ಪುತಾ ತುಂ?” ಲಾಗ್ಸಾರ್ಚ್ ಉಜೊ ಆಸ್ ಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ 

ತಾಚಾ ಜಾಪಾಯ್ಡ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಕಾ. | 

ಕಿತೆಂ ಕರ್ರಾಲೊಂ ಮ್ಹ = ಸಾಂಗ್ತಲೊ ತೊ? ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ' 

ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಸೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಫಾಲಿ ತಾಣೆಂ. | 

ತೆಂ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಲೆಂ ತೊಂಡ್, ‘So ಪಿಕ್ಲ್ಲೆಂ “mee ಬೀನ ಖಾಡ್, ತೆ 

ಲ್ಹಾನ್ ಮೊವಾಳ್ ದೊಳೆ--ಆಪ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ತೊ--ಎದೊಳ ಆಪ್ಲಾ ; ಬಾಪಾಯ್ಬೊ ಕ 

ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊಚ್ ಬಾಷ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿವೊ ಜಾಲ್ಲೊ! 

ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಕಳಾ 

ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಸಬಾರ್ 

ತೇಂಪ್: ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಉರ್ಲ್ಲೊ ಶಿಣ್ ತೊ! 
; a 

BD, ತಾರೊ ಘುಸ್ಟ | ಡೊನ್ ಪುತಾಕ್ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ: “ಅಮಿ ತುಕಾ 

ಸೊಡ್, ಗೆಲಾ, ಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಯ್ ತುಂ?” 

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ 2 ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ಯೂ ತುಮಿ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ !” 

“ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸೊಧ್ಲ್ಲೆಂ ಪುತಾ, ಪುಣ್ ತುಂ 

ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊನಾಂಯ್.” "ಬಾಪಯ್ ಆಪ್ಲೆ CLAS ಸಾಂಗ್ರಾಲೊ. 

ತಾಂಚೆ. ದೊಗಾಂಯ್ದೆಯೂ ದೊಳೆ ಮೆಳ್ಳೆ. ಮ್ಮಾ > SBC ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ' 

ಸ್ಟೂಲಾಜೆರ್ ಗಳ್ಳೊ. “ತರ್ ಆವಿ ತುಕಾ. ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಾ ರಿವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇತ್ಲಿಂ 
೪ ” 

ವರ್ಲಾಂ ಚಿಂತುನ್' ಆಸ್ಲ್ಲೊಯ್:' ಪುತಾ ತುಂ? ಪ್ರತಾ...... {4 



oe 
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(19): 

ಆಪ್ಲೈ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಷಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 
ಹಾತಾಂನಿ ಫೆವ್ಮ್, War ದೀವ್ನ್, ಆಸ್ಲ್ಲಿ ತಿ. “ಪ್ಹುಜಾ ಪುತಾಚ್ಯೆ ಅವಯ್, 

ತೊ ಅಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಗಾ-ದೆಗೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ 
ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ತಿಚೆಕಡೆ. 

pat) 

36 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ಜಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಶಿ “ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ 
ನಾ' 'ಮ್ಹಣ್ಣಿ' ತಸಲಿ ಇಷ್ಟ್ ಪಳೆಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್. ತಿಚಾ ತ್ಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ 

ತೊಂಡಾರ್ ದೀಷ್, ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಂಕ್ಷೆಂನಾ ತಾಕಾ. 
ಆ [a 

ಹೊ-ಸಾನ್, ತಿಶೊಯ್ ಕೂರ್ ಜಾಯಾಕಾ ಪುತಾ' ಮಣಾಲಿ ತ್ರಿ, pes ಜ್ ಬ Y CO 

“ಆಮಿ ತುಜಿಂ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್, ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವಕ್ಕಾಂ : ಮನ್ 
) 

ey 

ಫಿ ಕಾ _— 2 ಮ ok ಯೋತ್ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಪಳೆ. ತುಂ ತಾಚೊ' ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ B | 
nn wast on! ~ PATINA en” om Ame ee peu [ro ea ಇ 

Be, ಯಾಜಕಂನ್ . ಆಃ ಕ್ಕೌಂ ಸೌಂಗ್ಲಾಂ ಆಲ Oey ಅಟ ಲ್ಯ ಅಲಲ, ಸ್ರಿ 

4 més ಸ ಕಾ Of ಇನಿ nas pS 2 @ D ಹಲಿ ಲ್ಲಾ ವೆಳಾರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊಯ್. ತಸೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ ತೊ. ತೆ Re) 
ಲ್ಲಿ 2 a = ಹೆ ಗೆ > eas ಲ owe KE 

ಡೊಳೆ ಪಳೆ, ತೆಂ ವಾಡ್ಗುಳೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆ. ತುಜೊ ಪೂತ್ ತೊ! ಆತಾಂ 
c is 

an ರ್ತ ತ ಜಾ Pe ಇಲೆ soe ಹ pee ಹ್ಯಾ ತುಜಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾರ್ಗಾ-ದೆಗನ್ ಸೂಡ್ನ್ ವಶಿವೆ ತುಂ? ನಾ, ನಾ, ಖಂಡಿತ್ 
<7) — ~ ads € me ಇ ಸ್ಥಿ ಲಿ ~ ನಾ. ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಚುಕೊನ್ ವೆಶಾನಾ ದುಕೊಳಾಚೆಂ. Wot, go. ಉತ್ತರಾ 

na? PT] ~— ಫಿ ry oem ಶಿ ಣ್ 2 2 
Gow” ಹಜಾರಂಂಟಿ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೂನ Wooo ಆನಿ SD, OMFS. ಗಡೆ ತ್ 

9 Oo Ww 

ನ ದಾರರ a ೩ a ೪೧ — << ಇಗ ಕರ್ಮಾ ಆಮಿ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕೆದಾಳಾಯೊ ಮುಖಾರ್ ವೆಚಿ ಸವಯ್ ತುಜಿ ಆನಿ ತುಂ 
Sie “a heeft om ಹಾ ವು ದಾವ 2 >) ೧ anor ಆವಸ್ಕಾಂ _ಚುಕ್ಲೊಯ್, ತುಜ್ಕೆ ಖಂತಿನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಖೆಲ್ಲೆಂ 

ಲ ಎ [ಎ 

ಖಾಣ್ QIN BD ರುಚಾನಾಶ್ಲ್ಲೆಂ...... 

ಬಾಳಾಕ್ ಅಪ್ಲಾ, ಹರ್ದಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಥ ಕ 
ಟು 

ತಿಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂ Poe, ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಿಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ 

ಚೆರ್ಕೊಯೂ 'ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ರಡ್ಲೆಂ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ 

ತಾಂಕ್ಷೆಂನಾ.... ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೆ 
೧೨ 
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“ಚೆರ್ಕೊ: ರಡ್ತಾ, ಕ 

ಸ್ಯೂನ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಹ್ ಆನಿ ತಾಕ 
ಪಳೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ರಡ್ಡೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಸಜ ನೂ 

“ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಮಾ ಧೆರುಂಕ್ನಾಂಯ್. ಸ ರ್ಸಾಲೊ ಹೊ: 

ನಿರ್; ತುಂಚ್ ಧರ್ ತಾಕಾ.” “ಆನಿ ಶಿಣೊನ್. peas ಚಂತಿನಾ 

ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ. 

ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಸವಕ್ವಾಲೆಂ ತೆಂ: ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ? ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವಾಯ್ಡು 

ಹಾತಾಂತ್ "ಪಾವೊನ್ ತಾಚಿಂ. ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್. ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ode ರಾವಯ್ದೆ ದ 

ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ. ವಿಸ್ಮಿತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 'ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ' 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಕೂ ಎಕುಮೆಕಾಚಿ ಒಳಕ್ 
ಮೆಳ್ಲ್ರಿ, ` 

“ತ್ರೀಟ್ ಬಾಪಾಯ್ದೆ ovat ಪ್ರತಿರೂಪ್" 'ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಹೊ-ಸ ಸಾನಾಚಿ ಚ 
ಆವಯ್ದಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಕ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೊ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ 

ತಾಣೆಂ. ತಾಚಿಂ ಮ ಬಾಪಯ್, ಸ್ಕೂ ಲಾನ್, ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸಕ್ಕಡ್ 

ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ. ಹರ್ಕೈೆಕ್ಷ್ಯಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ Sgr, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ 
ಮೋಗ್ 'ದಿಸ್ತಾಲೊ ತಾ ಕಾ. 'ತಾಂಚ್ಯೆ ವಿರೋಥ್ ತೊ ಕಸೊ ರಾವೊಂಕ್ ಸಕಾತ್? 
ತೊ 26,5 ER ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ ತಾಣೆಂ, ' 

ರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೂ ಲಾನಾಚಾ ಹಾತಾಂನಿ ಚೆಪ್ಪನ್ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ rere ಚಲ್ಲೊ" fi. ey Al 
ಶ್ರ 

೫ ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಆನಿ ಕಸೊ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ; ಘೆವ್ ae 

ಮಕ್ಕೊ ಕರ್ನ್ ಘೆವೈತಾ? ತಿ AN, ರಾತ್ ಹೊ- ಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ _ 

ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ: ತೆಂ "ಎಕಾ ಸೃನಿಕಾಚೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಎಕ್ಷಾ ಜಾಣಾ 
ರ್ಯಾಚೆಂ ಕೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. : ಮೊನ್ಸಿ a ಥಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್" ಸಂಗ್ತಿ ಸ 

ಶಿಕ್ಲ್ಲೊ Be. ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ . ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್. 
ಗಳ್ಸುಂಕ್ ಮೊನ್ಸಿಣಸೂರಾನ್ se) ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ; ' ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆ 

ವಿಷ್ಯಾಂತ್ಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್, ಆಫ್ಲಿಚ್ 3y ಕರುಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತೊ Dean. 

ಕೊಮುನಿಸ್, ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ತೊ ಮೆಳ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ರ್ೂ ಉದ್ದೇಶ್ರಹಿತ್ ವಾ x; 

ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ನ್ಹಯ್. ' ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ: ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ 
ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕೊಮುನಿಜ್ಜ್ ತುರ್ತಾನ್: ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ: ಸ 

ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸ್ರ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ--ಸಕ್ಕಡ್ ಮನಿಸ್. ಬರೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ, ಕಬ 
ಬರಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಡ್ ಯೂ 



ಜಾವ್ನ್, ಉರಾನಾ, ಕೊಣ್ಯೂ ಭರ್ಗ ಶಿಕಪ್. ನಾಸ್ತಾ ನಾ > wom ee 

Pend « ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕ ನಾ ನ ಪಾತೈಂವ್ಕ್' ಕ 
ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಲೆಂ ಸತ್ wo Fe ಚಿಂತ್ಲ್ಲ್ಯಾ "ಸಂಗ್ರಿಂಿ' ಥಿರಾಸಣ್ 
ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ ಹಠಿ ಮನೋಭಾವಾಚೊ ತೊ. ಆಪ್ಣಾ 13.000, ೦, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿ 

ಕಾರಿಂ. ಮಜ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ್ ತಾತಾ ಿಲಿಕ್ ಆನಿ ಫಾಶಾರ್ 

ಜಾಂವ್ಚೊ. “ತಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಚೂ ತೊ. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಷಣ್ ಶಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ 

ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಲಿಂ "ತಾಣೆಂ--ಅಶಿಸ್ವೆಚಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ನೆಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕಿ 

`ವಾಟ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ತಾಚಿ, ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾವ್ನಾ ಸ್ಲ್ಲೆಂ 2s ಚಿಂತಪ್. 

ಆನಿ ಕೊಮುನಿಜ್ಞಾ ಥಂಯ್ ಹೈ ತಾಚ್ಯೆ. “ae, ಹುಡುದಿಂತ್ ಮೊಗಾಚಿ ಸಕತ್ 

ವಿಸರ್ಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಹಾಚಾ ಆದಿಂ ಚೂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಾ, 

ಜು ಪುರೊ; ವಾ ಖಂಯ್ಚಾ ಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾ ೦ಚಾ 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಬಾಪಾಯ್ಚಾ, ಅಪ್ಲೈ ಸ್ರೀಯೆಟಾ. ಅಪಾ. 4 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ 
ಮೊಗಾಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲ್ಕಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾ-- 
ಅಶೆಂಯೂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಎದೊಳ್ ಕೊಣಾಕ್ಯೂ ಆಪ್ಟೆ 

ಮ್ಹುಣ್ ಕೆಖುಂ್' ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ--ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ" ಕರುಂಕ್ ಸಂದರ್ಭ್ 

ನಾತ್ಲ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲ್ಲೆಂ--ಆಪ್ಲೆಂ 
ಚೂಕ್ ದಿಂಚವ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲಗಾಯ್ ? 

abe ಹಿಂಚ್ thos ೦ ಧೊಸ್ತಾಲಿಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ವೇಳ ಜಾಗೊಚ್ Daa, 
ತೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್: ತಾಕಾ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಚಿ ಮಜತ್ 
RE ಲೊ ತೊ? ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ ವೆತಲೊ? ಮೊನ್ಸಿಇಕೂರ್ ಚುರುಕ್ ತಕ್ಷೆಚೊ 
ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೊ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ; ಜಾಣಾ 

ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ನಾ, ತಾಚ್ಕೆ ಸರ್ಶಿಂ ತಾಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ 
'ಕೊಣ್ಯೊ ಕಾಳಿಜ್ 7೫ ಬ್ಹೊನ್ POS, 5 ಸಕ್ತೆಚೊ, ಮೊಗಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ 
ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ” ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಸಲೊ ತಾಕಾ ಜಾಯ್. ಆಸ ಲೊ ಆನಿ ತಶೆಂ 
ಚಿಂತುನ್: ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಚೆಂ ಮೊವಾರ್ಳ, ಮಯ್ದಾಸಿ ತೊಂಡ್ ತಾಚಾ 
ದೊಳ್ಳಾಂ' ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ' ರಾವ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್, ಫಾದರ್ :ಬನ್ನು--ತೊ 
ಡ್ ದಯಾಳ್: ಮನಾ ಪೆಣಾಚೊ ಮನಿಸ್ |. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಏಕ್ 
ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಂಪಿಣ್ 'ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ತಾಚೊ ಸೆದಕ್. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ 
ಎಕ್ಲೊ ಮಾ ತಾರೊ, ಸೆಂ ತೊಂಡ್ ಫೆವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ: ತಾಚೆರ್ 
'ಪಾತೈೆಣಿ ಆಸ್ಲ್ಲಿ “ಹೊಸ -ಸಾನಾಕ್. 

Bae ಜಿ 

“ತ್ಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ: ep ಹಾಂಗಾ SAS.” ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ 
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ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ಪ 'ಬಾಗ್ಲಾನ್ ನಯ್, ಆಮ್ಲ pe ಟೆನ 
ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್.” as eee 

ವ್ಹಾ ತಾರೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೊ ಅನಿ ಹೊ-ಸಾನ್ ಕುಡಾ 1 
ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಅಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ eae ತ 
ತಾಚೆ ತಕ್ಷಿ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲಿ, ತಾಚಿ ಮತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ Bor 
ಚೆರ್ಕ್ಕಾಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ತೊಂಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತಾಕಾ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ é 
ಥರಾನ್ ಜನ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಕೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವರ್ತೆಂ 
ಯಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 
ಹಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಥಂಯ್ ಯಣ್ ಫಾರಿಕ್ “889 ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯೂ. 
ಕಶೆಂ? ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಲಿ. 

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲ್ಲೊ. 
ಆಸಾಂ” ದ್ದು ಣಾಲೊ ತೊ. ಟಿ 

ಹೊ-ಸಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. "ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಹೊ. ಯೆಯಾ : 
ಬಸಾ. ಇಲ್ಲಿ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಯಾ? ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

ಮೆಜಾ sods, ೦ ಚ್ಹಾಯೆಚೆಂ ಆಯ್ದಾನ್ ಫೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಾ , ದೋನ್ ಕೊಪಾಂನಿ | 
232, ಒತ್ತಿ ತಾಣೆಂ. ಫಾದರ್ ಬನನ್ನನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊ- -ಸಾನಾನ್ ದಿಲೆಂ ಕೊಪ್ 
ಫೆತ್ತೆಂ. "ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

ತ್ a 

“ಹಾಂವ್ ಇ 

ಸಾನ್ ಕುಡಾಚಾ ತೆವ್ಕಿ ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ”ಲ್ಲೊ. Doody, ರ್ ತ 
ಆನಿ ಜ್ ಸುರು ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ 'ಚಿಂತ್ತಾಲೆ ಲೊ ತೊ. YO AF ರಾತಿಚೊ. ' 
ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಲೊ. ತ್ಕಾ ಲಾಂಬ್ ಚೀನೀ ವಾತಿಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ 
ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲ್ಲೊ. ಜೆ 

“ಹಾಂವ್ ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಆಸಾಂ...... ' ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೊ- ಸಾನ್ ಶೆವಟಿಂ. ' 

Pa gt 

SS ಸುಟ್ಟ os 

“ತುಜಿ ವಿರಾರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ." ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. ತ್ರ 
ಬ ಟಟ Re: ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಚಿ ಅವಯ್...... ” ಹೊ-ಸಾನ್ ಉತ್ರಾಂ at 

ಸೊಧ್ತಾಲೊ. , ಕಶೆಂ ಮುಖಾರ್ ವೆತಲೊ ತೊ? ಕೊಣ್ಯಿ ಎಕ್ಲೊ, QB 
ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡಾತ್ we, of HOW, ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ರ ಲೊ ತೊ? 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಮಾಲಿ. "ಪ್ಹ ಯ್, ಆಪುರ್ಬಾ 
Pee ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. is ee 

“ತುಮಿ ತಾಕಾ ಮಸ್ಟ್ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್ ಒಳ್ಳತಾತ್?” Ts 
“ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಗುಣೇಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ xa ಸೋನ್ ಫೇನ್ ಜಾಯ್ 

ತಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಥಾವ್ನ್......' 

sid 



Pe ಸ್ತಾನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಿದಾನಾ. ಮು ಜತೆ 149 1 

Es *ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾ...... ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ- ಸಾನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾ ಣಂ 

“Zo ತುಕಾ ದ್ವೇಹಿತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂಶಿನಾ.” we ದಿಲಿ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆನಿ ಹಾಸೊನ್. 

“ನಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದ್ವೇಷಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್, ಅನಿ ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ BY CO 

> Avbeoes®.” ಹೊ-ಸಾನಾಚೆಂ ತರ್ಕ್. 

ತ್ಯ “dem ಕೆದಾಳಾಯೂ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಕ್ಕೆತಾ.". ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. | | 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುಕ್ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. "ತಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಣ್ ಚಿಂತ್ರಾತ್ ತುಮಿ? 
ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ಯೂ...... 9* “ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ. 

; “ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ wont,” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು, “ಜೀವನಾಚೆಂ 
ಅನಿ ಸಮಡ್ಡಿ ಜೆಂಯೂ ನಿಯಮ್ “Bo.” 

'ಕೊಪಾಂತ್ಲಿ Gh ಚ್ಹಾ ಖಾಲಿ ಕೆಲಿ ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಆನಿ ಕೊಪ್ ಮೆಜಾರ್ wey 
ಲು 

ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ : ಆಸಾ” ಅಶೆಂ 
ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ತೊ. 0 

(2 “ಆಮ್ಚೇ ಹರೈಕ್ಲಾ ಜೈ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತಸಲೆ ಸಂದರ್ಭ್ ಮಸ್ತ್ ಯೆತಾತ್.” 
ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಾ 'ಉದೇಶಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

“ಪುಣ್ ಕಸೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ.” 

೬ ತುಂ-ಮ್ಹಾಕಾ HN, ಗಜಾಲ್ Aol, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಳೆಯ್ ಕುಮಕ್ 
ಕರ್ಯೆತ್. ಕೊಣ್ಣಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. 

ಹೊ-ಸಾನ್ : ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ಲಾಗಿಂ Ada. “ಫಾಲ್ಕಾಂ ಮ್ಹಾಕಿ 
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ: ಥಾವ್ನ್ ನವಿ ಹುಕುಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ 
ಜಾಣಾಂ.' ಮ್ಹಜಾ ಸೈನಿಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ದಕ್ಸಿಣಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಸ್ತಲೆಂ- 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಿಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಂಗ್ 

ರೆನಾಚೊ ದುಭಾವ್' ಮಾರ್ತಾ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಸೊರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ 

ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾ ತೊ. ದೆಕುನ್..,,,.? 

“ದೆಕುನ್. ವೆಚೆಂಗಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂವೆಂ ane ಕರಿಜಯ್” ಮ್ಹಳೆಂ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 

“ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ics ತಾಳ್ಯಾನ್, 

“ಹಾಂವೆಂ BBWS ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆಂ ಪೊಳಾಪಳ 

ಫೆಜಯ್...... DVB ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಸಮ್ಮನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ 



ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ, ಕಸ ಲ್ಯಾ. ನ ಹಾಂವ್ ತಯಾ 

ಉರ್ಬಾ ಆಸ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್......? 

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಎತ ಪ ಬನ್ನು ಉಲಯ್ಲೊ. re 

ಚಿಂತ್ಲ್ಲೆಂ ನಾ. aoe ತ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾರ್ಕ ಜಿವೆಶಿಂ “ಮಾರ್ರಾನಾ ಪರ್ಯಾಂ 

ತುಂವೆಂ ತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ಮ ಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ.. 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. “ಖುನಿ ಏಕ್ ಪಾರ್ಕ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

+ ಪುಣ್ ತುಜಾ ವಿಚಿತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತುಕಾ ತೆಂ ಆವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಸ್ಪ ಲಂ” 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 3 

“ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೊ-ಸ ಸಾನಾನ್. Sage ; 

38, ಣ್ಂಚ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡೊ; 1, “ಪುಣ್ ನಿಜಾಕ್ಯೂ ತೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ rae 
ಆಪ್ಲಾಕ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ. ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ 1 
ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ; 

“ತುಜಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತುಂವೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ದೀಣಯ್.” ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ 
ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜಾ; 
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತೆಂ ಅವಶ್ಯಕ್ ನ್ಹಯ್, ತಿತ್ಲೆಂ ವರಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ಅಸಾಧ್ಯಾಯೊ. ' 

ಖು 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಒಗೊಚ್ .ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ' ಆಪ್ಲಿಂ ' 

ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಈ 

. “Bos ಮೋಗ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಶ್ಲ್ಲೆಂ, ಮೊಗಾ ವಿಷ್ಯಾ 
“Baro ಭೊಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆಂ, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘oot 

- 

ವಾಯ್ಸ್ ಸಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ.... ಮೋಗ ಹೆರಾಂ ‘Dan ್ಯಂತ್ 
ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ | 
"ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ರಾಲೊಂ...... ಸ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡುನ್ ರಾವ್ಲೊ 
ತೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್; ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಆತಾಂ ಸಗ್ಗೆಂ ಬದಲ್ಲಾ Dias 
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಜಾಲಾ... ತಾಚಿ ಅವಯ್ ಆಸಾ... ಮ್ಹಜಿಂ ಪ್ರಾಯ್ವ ಂತ್ 
ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆಸಾತ್. 'ವರ್ಡಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ 
ವ್ಹಾಣ್ ತಾಣಿಂ ತೆ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ನೀಚ" 
ಜಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ, a ಲ್ಲಿ 
ಹಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ...... ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ Rais, ಪ್ಲಾನ್ ತಾತ 
ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ರ್ ನಾತ್ಲ್ಲೊ... ಟಿ 



ಣಿಂ Hiss ಹಿ ಖಬರ್ ಹಾಚೆ ಆದಿಂ "ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪಿ 
ರಾನ್ ತುಕಾ ಹಿ ಸಂಗತ್ ಕಳಯ್ದಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ aS ಣಾಲೊ Ez; 

“ನಾ, . ಮೊನ್ಸಿಳಾಕೂರಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ವಾ ಕಾ” ಮ್ಲ es 
' ಹೊ-ಸಾನ್ ಕೊಡ್ಡಾ ್ಸಿಣೆನ್. “seg, ಇರಾನ್ ಸಬಾರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಷ್ಯಾ os 
ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮಸ್ತ್ ವಸ್ತು ಶಿಕಯ್ದ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ; ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್- 
ಾೂಪಯ್ ಮ್ಹಜೊ. ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ತಾಣೆಂ ' 'ಮ್ಹಾಕು ಸಾಂಗೆ Kee “FS 

''ಅನಿ...... ಆತಾಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸೊಡುಂ? . ಹಾಂವ್ 

— ಹುಕುವಕ್' ಘೆವ್ನ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ .ಸರಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 
' ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಕಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ...? ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್- 
; = ” » ಬಾಪಯ್, ಮ್ಹಜೊ: ಚೆರ್ಕೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ i ಮ್ಹಜಿ......' 

(9 “ಅನಿ ತುಜಿ. ಪತಿಣ್...... '.ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ತಾಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್ 
ಮ್ಹಳೆಂ 

xe ಖು A 

> 

4 “ವ್ಹಯ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್. 

Banton ಥೊಡೊ ಪೇರ್ಳ ಚಿಂತುಂಕ್ Bes. ' ಉಪ್ರಾಂತ್ 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ. | 

1೫. “ತುಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 
"ತುಕಾ ನಿರ್ಧಾ ರ್ ಫೆಂವ್ಕ್ "ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. GH, ಬಲತ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ 

" ಪಣಾಚ್ಯೆ ಶಿಸ್ತೆನ್ 'ತುಜೆರ್' ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ ' ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ. ಆತಾಂ 
| ಸ್ವತಂತ್ ನ್ಹಯ್, ತುಜಿ ಮತ್ ಅತಾಂ ಪಾಡ್ತಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ, 

aul, ಸಾ > Bea ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. 

a “83, ಹುಶಾರ್. ಆಸಾತ್: ತುಮಿ! ತುಮಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ 

| ಸಾರ್ಕೆಂಚ್, ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಹ್ಯಾ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೆಂ 

 ಸವಾಲ್ಯೂ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪತಂತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ? ಮ್ಹಾಕಾಚ್ 

ಸಟ್ಟಾ” ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿ ಸುಟ್ಮಾ ದಿಂವ್ಲಿ? 

`` ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚ್ಕೆ - ಪೊಳಾಪಳ್ ಫೆಂವ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವ 2 
'ಗುಲಾವಶ್ಪಣಾಂತ್ಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳಾತ್ Dd ಕ? 4 ವಟಾರ ನ ತೊ. 

“ತ್ಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಕುಂದರ್ ಜಾಪ್ ದೀಜಯ್” ಮ್ಹು ಣಾಲೊ ಫಾದರ್ 

2 “ವರ್ಹಾಕಾಯೂ "ತ್ಕಾ 'ಸಪಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾನಾ” ವಿರಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 
ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ "ಉಲಯ್ಲೊ ಹೊ.ಸಾನ್, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಪ್ 



ಆತಾಂಚ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. 

: ಮನ್ಯಾಂಕ್-ವ್ಞಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ 

ಹಾಂವ್' ಸಕ್ಸೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತತ್ತ ಹ 

"ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರುಂಕ್: ಬಸ್ಸೊ. 

ಬೊಟಾಂ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಬಡವ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಂ, ತಾಚಾ: 'ಚಿಂತ್ನಾ ಚೊ 

ದಾಖಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ. ಎಕಾಚ್ಚಾ ಣೆಂ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಮೂಟ್ 'ಮಾರ್ತಿ 

ಫಾದರ್ “wage? ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಲೋವ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾನ್ ಬ. 

ಗ್ೆ 

“ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.” 

“ಪುಣ್ ಆವಿ: ಚುಕವ್ನ್ ' ಫೆಂವ್ಚಂ. ಜಾಲ್ಕಾರ್ಯೂ ಕಶೆಂ? 9” "ಮಂತ್ 

ಉಲಯ್ಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು. - “ಹೊ-ಸಾನ್, ಆಮ್ಚಾ ಚಾರ್ಯೂ ಭೊಂವ್ತಿಂ | : 

ದುಸ್ಮಾನ್ ಭರೊನ್ rie, ತ್,” ರ್ಯಾ 

“ಕಿತೆಂ ಕರ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್ ' 

ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಬಸೊನ್, BI OD, ಫಾದರ್ ಬನ್ನುಚಾ ' 

ಕಾನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆನಿ ದೆದೆಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಯೋಜನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ 

ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. emp ಆಲೋಚನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಉಲ | 
ಯ್ತಾಲೊ ತೊ. a 

“.....ಒಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ 100 ಮಯ್ಲ್ಣಾಂ' ದಕ್ಷಿಣಾಕ್--ಟಾನ್ ಯಾಂಗ್ ' 

ಶಹರಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ : ಅಮೇರಿಕನ್ . ಮಿಶನರಿ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ | 

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ದಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿತಾಂ ಹಾಂವ್.” ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾ 

ತಾಚ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿಇ”'ೊರಾಚೆಂಯೊ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ವಿಚಾರ್ ಚಲಾ" 
ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹು ಮ್ ದಿತಾಂ. ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, : 

ತುಮ್ಚಾ ಕಾರಾರ್ ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ 

ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಂ. ತುಮಿ SOIR, ಸೆವಕಾಂಕ್ ತುಮ್ಹ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹರುಂಕ್ 

ಆಸ್ತಲೆಂ--ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಅವಯ್- WOOF, ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಚಿ ಆವಯ್ 

ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ, ಪೂತ್. ತುಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ನ ಸರೊಂಕ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಆನಿ | 

ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾರಾರ್ ತುಮ್ಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ 

ುತಲೊಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸೈನಿಕ್ಸ್ ಸೈನಿಕ್-ವಾಹನಾಂನಿ 
$ 76 ಶು 

ಯೆತಲೆ. ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ a ನಾ 'ತುಮ್ಮೆಂ ಕಾರ್ 
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ಮುಖಾರ್ ವಚಾನಾ' ಮಣ್ ತುಮಿ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗಿಜಯ್...... 
ು co ರಿ 

*. - “ವ್ಹಯ್, ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂಚ್ ಆಸ್ವಲೆಂ......” ಫಾದರ್ ಬನ್ನು 
ಮಹಣಾಲೊ. - ಸ ಇ 
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“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾರಾಕ್ ದೊರಿಯಾಂನಿ 

ಬಾಂಧುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿತಾಂ ವಿಚಾರಣಾಕ್ ವೆಳಾರ್: ಪಾವಾಶೆಂ ಹಾಚ ಗರ್ಜ್ 

ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ರಾಂ......” ಹೊಸಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲೊ. 

“ಉಪ್ರಾಂತ್... ಫಾದರ್: ಬನ್ನುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 
“ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಯೋಜನ್ ಪೂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ 

ಹಾಂವ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹುಣಾಲೊ ಹೊಸಾನ 

7 ಹೊಸಾನಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಸೆವಕ್ ie ರಾವೊನ್ ಹಿಶಾರೊ 
ಕರ್ತಾಲೊ: “ಸಾಯ್ಬಾ, ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ಜಾಲೊ......” 

ಾ-ಸಾನ್. ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. “WS, ವೆಗಿಂ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ? 

“ಆತಾಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಫಾದರ್ 

ಬನ್ನುಲಾಗಿಂ. “ತುಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ತುವಕ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಕಾಂ 

ತೇಗ್ ಅಮೆರಿಕನಾಂಚಿ ವಿಚಾರಣ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ - ಉಣಿ 
ಇವಲ್ಲಿ 33 ಜಾಲ್ಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಾ ವೈರಿಂನಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ONO 20 

ದೊನ್ಬಾರಾಂಚೊ ಭಾರ್ ತೊ-ಮಾತ್ಕಾರ್ ಸುರ್ಯೊ ತಾಪ್ತಾಲೊ-- 

ಮಾರೊಗ ಹೊ ಆಸ್ಲ್ಲೊ... ಹೊ- “spat ಲಾಗಿಂ ಪಾವ "ಲ್ಲೆಂ ಸಂಕೇತ್ 

ಜಾವ್ನ್ ಸು vee ಪ್ರಣ್ಯೂ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ತವಳ್ 

ತವಳ್ ಪಾಟಿಂ . ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ.  ಮೊನ್ಸೀಳಳೊರ್  ಸದಾಂಚೆಬರಿಚ್ 

ರಾಗಿಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಹೈ್ಯ ರಿತಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ 

ಕುಲ್ಬಾಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. 

“ತ್ಕಾ HBS ಹೊ -ಸಾನಾಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ 

DTD, 
: ಕಹಾ 

ಸ ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ವ ಕಿತ್ಲೆ 

ಬುದ್ವಂತ್ ತುಮಿ” ಮ್ಹತ್ತಾಲೊ ತೊ: ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಖ್ಲಿ, 

ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲ್ಲೊ ಮೊನ್ಸಿ ಇ: 

'ಮ್ಹಜಾ ಜೂ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚಂಚ್ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ ವ 

ಕಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ” - ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 



ಕತೆ ಮ್ತ ಹಾ ಮ್ ಬನ್ನುನ್ 
ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ' ತಾಣೆಂ. “ಹಾಂವೆಂ ತೊಮಾಸಾಕ್ ಗೇಟಿಗ 

ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. "ಆಮಿ: ಪಾಟಿಂ ಯೆನಾಂವ್. ಹ 
ಇ ಉಲವ್ಹ್ಯಾಜೊ: ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ 'ಬದ್ದುನ್ ಗ ನ ನ 

“ಆಮಿ ಪಾಟೆಂ ಯೆನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ Deo, emo 

ತುಮಿ?” -ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮೊನ್ಸಿ ಇರಾನ್ “eS oar ಕ್ ತಯಾ 

ಜಾವ್ನ್. 
ve Duss, ಸಂಪ ಕಿತೆಂಯೂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ" ಹ ಓರ ಹ್ಯಾ 

ಫಾದರ್ ಬನ್ನಾನ್. ರಟ 
ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ . ತೊಮಾಸಾಚೊ ಉಗ್ಗಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. A 

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ: ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ” ಬರೆಂ ತಣ್ ಖಾವ್ನ್ ' 

ಪುಡ್ಬುಡಿತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ.. ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಕಾ ಮಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಾ, 

ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಮೊಗೂನ್ ಪೊಶೆಲ್ಲೆಂ` ತಾಣೆಂ." “ಆದೇವ್ಸ್ `'ತೊಮಾಸಾ... 

Hes ತುಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚೆ ಆದ್ಲೆ ದೀಸ್: ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾತ್. ಶಾಕ 

ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ' ತುಂವೆಂ ಘಾಲ್ಲೊ; ಯ್ 'ಜಾಲ್ಯಾರ್ ANT : 
ತೊಮಾಸಾಕ್ಯೂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿ ದಿಸಾಂಚೊ ಬ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ದೊಗ್ಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಸ 

ತೊಯೂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೊ: “ಹಿ aes ಜಹಾ... a 
ಫಾಧರ್ ಬನ್ನು ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಪಾನಾಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ, ಕಾರ್ ಬಂಧ್ 

ಪಡ್ಲೆಂ. ಜಿ ರ ಚು ೪% 
"ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ರಾಕೊನ್ ಮೊರ್ ಷಳೆಯಾಂ... as”. ಪ್ರರ್ಪರ್ನಾಲೊ 

ೂನ್ಸಿಇ ಟೂರ್, > A 
"ರಾವಾ, ರಾವಾ, ತೆ Matsa wow? " ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ" Me 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಬನ Teddy, ಲಾಂಬ್ ಕಾಡುನ್. 
ವ್ಹಯ್, ತೆ ಆಯ್ಲೆ' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸ್ಕಾ - ಲಾನ್. ಚ 
SO “ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ `ಕಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ Be. ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ. 

ಮಗ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ. , ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್ ಹೊ- ಸೂ ಯೋಜನ್ ತಾಕಾ 
mor ao. “8 ಆಯ್ಕೊನ್ ಭ್ರಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದೋನ್ಯೊ waa ಸಾಲ್ಲಿಂ 
ತಾಜ್ಕೆ ಥಂಯ್. ಹೊ-ಸಾನ್ ಕಿತೆಂಯೂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ 
ಲಾಗ್ಲ್ಲಿಂ ' ತೆಂ. - ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಶೀ. ದೊಗಾಂ 
ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್ಲ್ಲಿಂ, SOO ತಾಚೆರ್ ಎಶ್ವಾಸ್, ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ: ಟು. 

ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮೋಗ್ ನ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ಮೊಗಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದ್್ ಅ 

₹( a 

* QO ೩೪ 



a ae Ge ote See ಈ 

ಹೊ: ಸಾನ್ Sinem ಹಡ್ಲೊ. "ತೀನ್: a ವಿಚಾರಣ. 
4 ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ--ತುಮಿ, ಘಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ತ್ತ ಕಿತೆಂ ವಾಟ್ ಕಿ ಮ್ಹಣ್ : ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿ ‘One, ಹೊ-ಸಾನ್. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚಾ. ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ' ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. “ತೆಂ. ಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ 
ಕಾರಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಸೊಡ್ 

fe ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸೈನಿಕ್ ವಾಹನಾಂನಿ “ಚುಂಗ್ dae ಆನಿ ಹೆರ್ ಯೇವ್ನ್: 
mrs. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್.. ಕಿತೆಂ ಕರೈತ್ ಮ್ಹಣ್ 
, ಸೂಚನಾಂ "ದಿತಾಲೆ ತೆ." ತಾಂಚೆಂ ಎಕ್ಲಾ (ಬೆಂ ಸೂಚನ್ಯೂ PS. ನಾ 

oe ೂ-ಸಾನಾನ್.: ಕ | 

= “ಕಾರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ. ಕಶೆಂ ಚಾಲು ಕರ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ 
' ಚಿಂತುಂಕ್ ಆತಾಂ ವೇಳ್ ನಾ... ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಕರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ 

ar BR a 

te ಅಧಿಕಾರಾನ್. ; CE | | 
೬ ೫ ಆಪ್ಲ್ಯಾ, ಸಹಾಯಕಾ ಚುಂಗ್  ರೆನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ತೊ: 
ಕಾಶ್ "ಘೆವ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ - ಮುಖಾರ್ ವಚ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ wg 
ದೋನ್ ವೊರಾಂನಿ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆಲ್ತಾರಿ,” ಭಿ 

eon? ಶೆನಾಕ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್. ಜಾಲೆಂನಾ. - ತಾಚಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ 
ದಿಲಿ ತಾಕಿದ್ : ತಾಣೆ ಪಾಳುಂಕ್ "ಆಸ್ಲ್ಲಿ. ಕಾರ್, ಹೊ:ಸಾನಾಚಾ ಕಾರಾಕ್ ” 
 ಬಾಂಧುನ್ — ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಫೆವ್ಸ್ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ಲೊ ತೊ: 

“ಅತಾಂ 'ಆಮಿ ಅಷ್ಟೆ, ವಾಟೆರ್ ಆಸಾಂವ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ” 

ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೊ-ಸಂನ 'ಘುದರ್ WH ಸಂಕೇತ್ ದೀವ್ನ್. 

ಹೊ-ಸಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ತಚ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ" 
ಮೊಡ್ಕರ್ | ಗಾಡಿ ತಜ್ಞೆ. ಪಾಟ್ಲಾ gor SO. ತ 

ಒಟ ಆನಿ: ಕಾಂಯ್. ' ಅಪಾಯ್ ನಾ--ಹೊ-ಸಾನ್ ಆವಣ್ಕಾಂ ರಾಕ್ವಲೊ”. ' 

ಜೆ ತಾಳ್ಯಾನ್, 

ದ 



156: 
ಫಾದರ್ ಬನ್ನು ಫಾನ್ “38a, oe 

ಸೈನಿಕ್ -ವಾಹನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮಸ್ತ್ : ಪಾಟಿಂ Org ao 

ಹೊ-ಸಾನಾಚಾ ಕಾರಾಚೊ ಸೈನಿಕ್ : ಡ್ರಾಯ್ಚರ್ ಹಾಂಕೌಂ - heat 

ಸೊಡಿತ್ವೇ? ಹೊ:ಸಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಯಾ ಕಸೊ. 'ಚುಕವ್ನ್. ಘೆ 

- ಹೊಸಾನ್ "ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆ ೦: ನಮ್ಮೊ one ಚಡ್ ವೇಳ್ ಗೆ 

ಟಾನ್- ಯಾಂಗ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 50. ಮಯ್ಲಾಂ Loe 
ಪರ್ವತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. -ತೈಚ್ ವಾಟೆನ್ . ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆ 
ರಸ್ತ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ --ಖಡ್ಬಾಂಚೆರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಏಕ್ ' ವ್ಹಾಳ್ತಾಲ್ಕಿ ' ಜಡ 
ರಸ್ತೊ ತೊ. ಹೊ-ಸಾೂನ್ ಆನಿ 'ಡ್ರಾಯ್ವ ರ್ ಥೊಡೊ. "ಮೇಳ್ ಉಲವ್ನ್ < 

ಆಸ್ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ಕಾರಾ . ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. 

“ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವಾ ಸಕ್ಕಡ್ —ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ನ್ 

ತೆಂ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ-ಹ್ಯಾ ಸ ಯೇವ್ಡ್ 

ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ. - ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ. ರಾಣ. ಡೆ 
ಬಸ್ತಚ್ ' ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ' ಆನಿ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಕಾರಾಜೆ -' ಬಾಂಧ್ಲ್ಲಿ - 

ಸುಟಯ್ಲೆ. ; 

“ಆತಾಂ ಹಿ ಸಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಡ್. ಸೊಡ್ಡಿನಾಕಾ, 
ನ್ಹಂಯ್: ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಕಾಂ": ಮ್ಹ ಣಾಲೊ ತೊ ಡ್ರಾ ಡ್ರಾಯ್ಡ ರಾಕಡೆ. 

ಜು 

2 

4 
7 

ದೊಗ್ಯೂ ಮೊನ್ಸಿಇ*ೊರಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಲಾಗೆ ಸಾದತ್ 

ಬನ್ನು ಆನಿ ಮೊನ್ನಿಇಕೊರ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ eng. ಹೊ:ಸಾನಾಚಿಂ 
ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, Ave, ಲಾನ್, ಖಂಚಾಗಿ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ ಗ್ಗ ಜಾ ಭ್ಯ 

ಆಸ್ಲ್ಲಿ.  ದೊಗಾಂಯ್ಲೊ' ಲೊಟ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಠಭಸಾಕ್ ಕಾರ್ ಸಕಯ್ಸ್ ನ್ಹಂಯ್, 
ವಚೊನ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. '' ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ-ಸಾನಾಚೊ 'ಡ್ರಾಯ್ವ 
ರ್ಯೂ ಸಕಯ್ಲ್ Coton ಗೆಲ್ಲೊ--ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಕಾರಾ ಸಾ 

: ತಾಕಾಯೂ Fonds, ಲೊಟ್ಲ್ಲೊ | = 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್. : ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಕ್ಯೂ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂನಾ, ಅಪ್ಲೆ ಸ 
ಓಂಠ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ನ್ ಡ್ರಾಯ್ವ ರಾಜ್ಯೆ ಸಿಟೆರ್: ಯೇವ್ನ್ wae `ತೊ ಆನಿ ' 

ಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಚಾಲು ಕೆಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ `ಯಾಜಕಾಂನ. "ಎಕಾಮೆಕಾ" ಪಳೆಲೆಂ. 
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹೊ-ಸಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೊ: 

“Sag Tino, ಆಮಿ ಸುರಕ್ಷಿತ್ 'ಅಸಾಂವ್. ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ 
ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೈತ್--ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಫೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, 
ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ nas ಸುವಳಾರ್ 300 ಮಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಪತ್--ಅಮಿ © i: 



ನ್ 2 ಪಾವ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ 
eo ಸಾಂಗಾತ್ಕಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ತಾಂ sagen 

ಆತು ಮ್ಹಾಕಾ ea ae ನಟ? ಹಾಂವ್ 

ದ ಮೊನ್ಸಿ ಇತರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಯ್ಕೊ ನ್ ವಿ ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ 

ಬೊಬ್ BRO, ತಾಣೆಂ: | | ಸಕ 

“ಹೊ-ಸಾನ್, : ಥಂಯ್ ಪಳೆ....... ಮೊಳ್ಬಾರ್. ಕಸಲೆಂಗಿ ಹೆವ್ಮಿನ್ 

ಸಕ್ಬಾಂಚಿ ದೀಷ್ಸ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿ--ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ 'ಸುಕ್ಸ್ಯಾಬರಿ ಕಿತೆಂಗಿ ' 

ತಾಂಚೆ dap ಯೆತಾಲೆಂ... ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಚಾ ಆರ್ಸ್ಕ್ಯಾಂ 
ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಕಾರಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡಯ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. 

' “ಹೆಲಿಕೊಪ್ಪರ್......' ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, “ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೊ ಉಪಾವ್ 
ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾ...... ತ್ಕಾ ಸೈನಿಕಾನ್ ಚುಂಗ್ dave’ ಕಳಯ್ಲಾಂ ವ ಸಿ 

ಡಿ ತಾಣೆಂ ಕಾರ್. ಆನಿಕ್ಯೂ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಠಾಯ್ಲೆಂ. . ಪುಣ್ ಹೆಲಿ 

ಕೊಪ್ಪ ರಾಲಾಗಿಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ ನಾತ್ಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ 

a ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೆ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ BAS, ಫಾದರ್ 
ಥಂಯ್ ಘುಂವೊ 

ಸ್ ಬಾಪಾ” ಚ. ತಾಣೆಂ. “ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ಬಚಾವ್ 
BOD. Hoe ಚುಕವ್ನ್ Pow, ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ವೇಳ್" ಉತರ್ಲಾ. 

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ತುಮಿ ಬಚಾವ್ ಕರೈತ್, ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಾ ವೈರಿಂಚಾ 

ಹಾತಾಂತ್. ಪಡಾನಾಯೆ.” 

“ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಸೊ ಬಚಾವ್ ಕರುಂ?” ಆಕಾಂತೊನ್ ಸವಾಲ್. 

ಕೆಲೆಂ ಫಾದರ್ ಬನ್ನುನ್. 

“ಆಯ್ಕಾ. ಸಾಂಗ್ತಾಂ... ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಪರಾತ್ಲೆ. “ಹಾಂವೆಂ 
ಸಾಂಗ್ಲ್ಲೆಬರಿ ಕರಾ... ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ವಾಶ್ಯಾಂಚಾ ರಾನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 

" ಪಾಯ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಸಾಂನಿ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಾಜಾಯ್. 
ಹಾಂವ್ ಕಾರಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಂ. ತೆ Bs ಯೇವ್ನ್ ಧರ್ತಲೆ ಆನಿ 

. ಸೈನಿಕ್ ವಿಚಾರಣಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ BGS. ಏಕ್ ವೊರ್ಭರ್ ತೈಚ್ 

ಸುವಾತೆರ್ ರಾವಾ ಆನಿ - ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ 

'ವೆಗಾನ್ ಗಡಿ ಕುಶಿನ್ ವಚಾ, ರಾತಿಂ ಭಿತರ್ ತುವಕ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ 



© ತಾಂಕಾಂ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಂವವ್ನ್ 

EO, ಗೆಲೊ ತೊ. BCE 

ಸ್ಕೂ ಲಾನ್ ದುಖೇಸ್ ಸ್ , ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ಯೂ ' ತಾಚಾ 

ರುಳ್ಳ ತಾಲೊ. ea Te eee 

ಹೊ-ಸಾನಾನ್ ಸ್ಯೂ ಲಾನಾಚಾ mans, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಟ 
ಆನಿ ಫಾದರ್ ಬನ್ನ ಕಡೆ "ದಿಲೊ. ಸ 

“ಹಾಕಾ ಫೆಯಾ” ಮ್ಲ ಣಾಲೊ ತೊ. “ತಾಕಾ axa, 
ಶಿಕಯಾ, - ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್: ದಿಯಾ ತಾಕಾ. an ae ce 

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್- ಬಾಪಾಯ್ದೆ, ಕುಶಿನ್ ಅಯ್ದೊ 
“ಭೊಗ್ಮಿ ಯಾ Bs. ಮಾಂಯ್. ಆನಿ ಬಾಜಾ” ಧ್ರ ಣಾಲೊ ತೊ, “ವ 
ಬಚಾವ್. ಕಠ್ಣ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಅತಾಂ ಸಾ ಂಡಿಜಯ್ = 

ಸ್ಕೂ ce ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ _ಳೆಂನಾ, ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂಡ್ಚಿ 
ದೊಳೆಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ತಾಕಾಚ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಸ್ಕೂನ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ 
ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಹಾರ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆಂ... | 

“ಜಾಯ್ತ್, ಜಾಯ್ತ್... ಸುಸ್ಕಾರ್ಷಿಂ. ತೆಂ.” “ಜಾಯ್ತ್... 
ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಹೊ-ಸಾನ್, : 

ನ್ಸಿ ಇರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ತೊ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ 
GA, , -ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರ ತ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ದೊಗ್ಗಯಿ 

ct 4) GI ” eI : 

ಹೊ-ಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ಡ್ ಪ ಕಾರಾರ್: - ಬಸ್ತಾನಾ ಆಕ 
ಮಾರ್ಲ್ಲೆಬರಿ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್, . ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ವೆಗಾನ 
ಧಾಂವ್ತಾನಾ. ಹೆಲಿಕೊಪ್ಪರ್ಯೂ : ತಾಚಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಲೆಂ. Bee 
ವೇಳ್ ಹೆಲಿಕೊಪ್ಪರಾನ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ. ಮಾಗಿರ 
ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ. ಗಿದಾಬರಿ ಸಕಯ್ ರೊಂಷಯ್ "ಮಾರಿ ಸಲಲ = w i ara ೧೨ eh ಜ್ ಜ್ಯ 

' ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ಕ 
* 

ಕಳ್ಳಳ್ಯಾಂಚಾ ಮೌನ್ಪಣಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾಸಿ to. ಉಪ್ರಾಂತ್ ey 
ಫಾದರ್ "ನ್ನನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ವೊಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. Be: Mie. >. AN 

“ಏಕ್ ವೊರ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ... ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ 
ಮಾಗಿರ್ ಅಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಾಲು ಕರ್ಯಾಂ ಟಾ ಗ 



ಪ್ರಜಾ ಸಾಪಾರಿ[ . 
ಜೆ. ಬಿ. ಸಿಳೆ ರಾ ಬೊಂಬಯ್. (2 

“ater nantes ಘೊಟ್ | ದಿ et ಕ ಚಡ್ಡೆಂ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮಾಲ್ ; 

. ಥೆಂಬೊ ಥೆಂಜೊ ಚಡ್ತಾನಾ, ಶಿರಾಂನಿ "ಸೊರೊ ಖಳ್ತಾನಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆ ನವಾಲ್ |. 
4  ಚಾಕ್ತಾಂ. ಆನಿ ಚಾಕ್ತಾಂ, ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಕರ್ಕರ್-ಬೆಸೊರ್; ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಮಾಲ 
“ಥೊಡೊ ಜೀವಾಕ್ ಬರೊ, ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚುಕ್ತಾ ಥಾರೊ”? ಚಾಲ್ತೆಂಟ್ ಗಾ ಸವಾಲ್ 

ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳೆತಾಂ" ಮಿ, ಘೊಟ್ಟಾ ತ್ ಕಿತೆಂ? ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಪ್ಣಾ ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್.. 
ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಮಾಲಿ, - ಜಾವ್ನ್ ಕಂಗಾಲಿ, ಸಾಂಡುನ್ ಜಲ್ಲೆ ಸ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಟಾ ಕ್ಸ್, 

ಕಾನಾ ಸಲ್ಲ” 'ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉದ್ಯಾಕ್, ರಚ್ಚೊ. 

` ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್; 

ಚೂಕ್ ಅರ್ಥಾನ್, ಸಮ್ಜೊ ಚರಾಲ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್, ಹಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ « ಅಂಗಲಾಪಾನ್ ! 

ee ಪಿಯೆವ್ನ್, ನೀತ್ ರೀತ್ ಮಿರ್ಮೊನ್: 'ಬುರುತ್' | ಚುಕ್ತಾ'ಫ್ಲಿ 

ವಾಟ್,. (810619) ' 
ಇವು ವಾಟೆರ್ ಕನ್ , ಸನಿನ್ nee ಜೀಬ್ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಸ್ ಉಲಯ್ತಾ ದಾಟ್; 

ಹಾರ ತ್ ಘೊಟ್ ಏಕ್ ಬರೊ, ಚಡ್...ಮೊರೊಂಕೇ ಪುರೊ |!-ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ 
` ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಪೀದ್-ಮವ್ಸಿ! ಗಿನಾನ್ಕಾರ್: ಸಾವ್ಫಿ, : ಖರ್ಯಾ ಮಸ್ತಿಚೆಂ ಪಿಶೆಂ! ' 

3 ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ ಪೂನ್, ಕುಡಿಂತ್ ಅಳ್ಳಾಯ್ ತಗ್ಗಣ್,... ಸಾಂಜೆರ್ ತಿಚ್ ಆಶ್ನ__ 
 ಆಶೆಲ್ಲಿಂ ಮೆಳಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಖುಶೆಚೆಂ. ಒದ್ಗಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾಠ್, ಆಟೆವಿಟಿ-ಘೋರ್ ನಿರಾಶಾ! 
ಬಾಟ್ಲಿಚೊ ಲಾಗೊನ್ ವೊಸೊ, ಮನಿಸ್ ಚಾನ್ಸಾರ್ ಭುರ್ಗೊ, | 
ಆಡ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚೊಚ್ ಹೊರ್ಬೊಸ್; 
ದೀಸ್ಭರ" ಕಳ್ಳಲ್ತಾ, ಸಾಂಜ್ ಜಚಾಯ್ಸರ್ ಉಳ್ಳುಳ್ತಾ, ಪಿಯೆವ್ನ್ 

i ಸ “ರಾತಿಕ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್” | 

wih ©, 

21 EL 3 
ಹು ` 

oO ಈ a. Qo a Ye ಲ್ಲ [fs ze EL ಡ್ಡ ತಿ ತ 30 G ಆಪಾಯ 05೯ 
ಣು ~ 

a4 ; ಅಪ್ಲೆಂ ಅಮೃತ್, 
BR ನಾಸ್ತಾ 5 ನ್ £ ಸಡಾ ೦. ಚಾಕ್ತಾ, ರುಚೀನ್ ವ್ಹಡಾ ಶೆವ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ತ are ಕ್ರ ತ್ “ಬಾಯ್ಲ್ ಡೆ ರಗತ್.” 
. ಆಯ್ಕಾ ಕಾನಾ ಘಟಾಂ ್ಯಂಟಿಫಿರ್ಯಾ ದ್, 'ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಣಂ ಮರ್ಯಾದ 
& ys CRA, ! oe" ಭಾರ್; 
Ada, ಚೊಚ್ ಲೆಂವ್ಬೊ, ಆಸೊನ್ ಜಾಂಟೊ, ಕುಟಾ ಚೆರ್ ಹಾಡ್ತಾ ಅನ್ವಾ ರ್! 
ಸರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊರ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಪ್ರಜಾ ಪುಪಾರಿ, ಕೋಣ್ ಪಾಳಿನಾ ಕಾಯ್ದೊ ! 

| “108, ಕ್: ಹಾಡ್ನ್ "ಪರ್ಮಿಟ್": ಜಣಾಂಕ್ ಕೆಲೆಂ- 'ಗಿರ್ಮಿಟ್' eas : 
ಕ್ 



hs oy ವಂ 

' ಟೆಕ್ಸಾಂ ವಾಡ್ತಾತ್, ಮೊಲಾಂ ಚಡ್ರಾತ್, ಗರೀಬಾಂಚೊ ಸರ್ಕಾರಾ a 

ಪೆಟ್ಸಾತ್ ಚೊರ್ಕಾಂ saath ದೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂಚ್ಕೊ ಅಟ್ಟೊ ೫. 

ತ್ತ . ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಮೊ 
“ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೊ!' ದೀವ್ನ್ ನಾರೆ.. TOW, ont ಸಾಮ್ಯೆಚ್ ಕೆಲೆ ಭು 7 
ಗರೀಬಿ ಹಟ್ಲಿನಾ; ಗರೀಬಾಂಕ್ ಲುಟ್ಟೆಂ ಸುಟ್ಟೆ | ನಾ, 3 Dow ‘it 

ಕುಟ್ಮಾಚಾ ದೊಳ್ಳಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ |, ಬಾದ್ಲೆಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ao = 
| ಬಾಪುಯ್ ಕುಡ್ಡ ¢ 

ಪಿಯೊಣ್ಕಾಚಿ ಭ್ರಾಂತಿ, ಘರಾಂತ್ ನಾ ಶಾಂತಿ, ಘರ್-ದಾರಾಚೊ ಇಡೆ 

ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ - ಜಾಲಾ 
ಕಾರಣ್ ಹಾಕಾ ಕೋ ಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾ ನಾರ್ಗೊ ಣ್.?' ಸರ್ಕಾರ್: ತ 

| 4 ಕ "ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಕೊಣ್ 
ಕಾಯ್ದೆ ತರ್ ಸಕ್ತ್ ಪಾಳ್ಳೆ, ಲಂಚಾವಿಣ್ ಸಗ್ಗೆ wes, ಕೊಣಾಕ್ ' 

ಫಾವೊನಾ AOE 
ಸಬಾರಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮರಣ್, ನಿಯೊಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರಣ್,-ಏಿಡಾ ಹಿ ವಿದ್ರೂಷ 
ಕಿತ್ಲ್ಯೊ. ವಾಟೊ ಸೊಧ್ಲಾ ರೀ, ಬೆಬ್ಬ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಣಾಗ್ಲಾ ರೀ, - 3 

ದಿಸಾನಾ ಸುಧಾರೊ ne 
ಥೊಡ್ಯಾ Ordo ಹೆಂ ಲಕ್ಷಣ್, ಪಿಯೆತಾಚ್ ನಾ ರಿಕಾಣ್. ಧರ್ಲಿರ್ ಲೊಳ್ತಾ ನ್ಲೆಸಾಣ 
ಕೆದ್ನಾಂ DBO ಜಾತಾ; ವಾಟೆರ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ತಾ, ಧುಳಿಂತ್ 

ಲೊಕಾ ನಿತ್ರಾಣ್ 
ತತ 

Se ಆಧಾರ್ವಾತ್ ಕವರ್ಕ್, ಗ್ಲಾಸ ಸ್-ಬಾಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ 

ಆವಕ್ಕಾಂ ವೊಲಾಯ್ರಾಃ ತ್, 1 ತ್ತೆ 'ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂತ್ BRO, ಸಾಂಜೆರ್ ವಕಾಂಡ ವಕಾರಿ'--ಅಶೆಂ ನಕ್ಕ ್ಲಿಂನಿ ' 
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